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 Com este número se encerra o primeiro ciclo da revista 
“Santa Casa”. No próximo, novo ciclo se iniciará com outro diretor e 
com diferentes diretivas, se esse for o seu entendimento.

Para fechar o ciclo, decidimos dedicar este número a uma 
retrospetiva da revista, incluindo nele excertos do que foi sendo 
publicado ao longo dos 27 anos da sua existência. A nossa decisão 
não tem em vista apenas a revista em si, mas sobretudo a vida da 
Instituição cuja história ela nos foi contando ao longo desse tempo. 
Com esta antologia terá o leitor, em breve síntese, a evolução histórica 
da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde a partir de 1994.

EDITORIAL

(continuação na página 3)

Em 2020 encerrou-se também um ciclo de vida da Misericórdia de Vila do Conde dominado 
pela figura ímpar do Eng. Arlindo Maia, criador da revista “Santa Casa” e Provedor da Instituição 
durante 37 anos consecutivos, entre 1984 e 2020. Não seria justo o silêncio sobre o que dele 
pensamos no exercício desse cargo e o que dele pensam as pessoas que mais de perto 
acompanharam a obra que ele levantou. Por isso, não só deixamos aqui o nosso depoimento 
sobre ele mas também o de outras pessoas que, de livre vontade, o quiseram fazer. A este ciclo, 
que designamos de crescimento e de consolidação, outro se seguirá que bem poderá ser de 
manutenção e de permanente atualização acompanhando a evolução da sociedade.

Nem sempre os critérios adotados na escolha (nomeação ou eleição) de quem é indigitado 
para presidir aos destinos de uma qualquer instituição são os mais adequados. O prestígio social 
é, por via de regra, o critério mais usual. Acontece, porém, que o prestígio social nem sempre 
resulta de qualidades intrínsecas. Outras circunstâncias pesam muitas vezes na escolha das 
pessoas que nada têm a ver com capacidades necessárias ao exercício do cargo em que vão 
ser investidas. Felizmente esta, sendo usual, não é uma regra imperiosa. Também acontece, por 
vezes, o contrário. É o caso de que nos vamos ocupar.

A Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, em 1983, encontrava-se na seguinte 
situação: O Provedor, Dr. António José de Sousa Pereira, fora acometido de doença grave; 
desde 1975, data em que foram despojadas da sua atividade mais significativa – a hospitalar -, 
as Misericórdias encontravam-se praticamente inativas; existia agora um novo quadro jurídico 
que lhes dava a possibilidade de retomarem a missão social que está na sua génese. Era preciso, 
portanto, tomar decisões urgentes que o estado de saúde do Provedor lhe não permitia. E não 
eram decisões de rotina, de continuidade, de experiências repetidas durante séculos. Eram 
decisões de resposta a uma nova realidade.

Foi neste contexto que alguém se lembrou do Eng. Arlindo Maia, empresário da construção 
civil com sucesso e tendo a benemerência como pendor do seu espírito. Lembremos apenas 
que, não sendo irmãos da Misericórdia, ele e sua esposa D. Laura mereceram o galardão de 
“irmãos beneméritos” da Instituição proposto e aprovado por uma Mesa Administrativa presidida 
pelo Dr. António José de Sousa Pereira.

António Amorim
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EDITORIAL (continuação da página 1)

Aceite o convite, preencheram-se as formalidades exigidas pelo Compromisso para ser 
irmão da Misericórdia. Depois disso, não ficou o Provedor indigitado sentado à espera que 
o tempo passasse até ser investido no cargo: teve a humildade de admitir não poder estar 
suficientemente preparado para o exercer com a eficácia que desejava. Para confronta as suas 
capacidades e os seus conhecimentos com aquilo que lhe ia ser exigido, procurou conhecer 
por dentro o mundo das misericórdias, chegando a participar como observador numa reunião 
da União das Misericórdias. Além da humildade, o sentido de responsabilidade.

Investido no cargo, tratou primeiro de conhecer o meio sobre o qual tinha de agir: a 
comunidade. Não lhe bastando o que dela conhecia por experiência própria, inquiriu, formou 
equipas de trabalho, consultou especialistas. E enquanto aprofundava os seus conhecimentos 
sobre a obra social a implementar, procurou adquirir os meios financeiros necessários: fez um 
inventário rigoroso do património da Instituição, valorizou-o, procurou aumentá-lo recorrendo 
aos meios existentes como a formação profissional, ganhou credibilidade, confiança, estimulou 
a benemerência, doando alguns dos seus bens à Misericórdia. Mas o Eng. Arlindo Maia não agiu 
sozinho. A coadjuvá-lo teve uma equipa coesa que o ajudou a erguer a sua obra.

Por tudo que acabo de dizer se compreende o crescimento da Misericórdia de Vila do Conde 
ao longo destes 37 anos, não bastando a conjuntura que o favoreceu. Se o perfil do Provedor 
eleito em 1983 fosse outro, podíamos ter hoje uma Misericórdia nem diferente da que temos.

Para terminar este meu depoimento, acrescento que a passagem do Eng. Arlindo Maia 
pela Misericórdia de Vila do Conde é um marco que assinala o ponto culminante da história da 
Instituição e a figura com a qual os futuros provedores se verão sempre comparados.

Sendo este o último número da revista “Santa Casa” cujo editorial tem a minha assinatura, 
assiste-me o dever de manifestar alguns sentimentos que levo comigo:

De reconhecimento pela confiança em mim depositada para estabelecer este canal 
de comunicação entre Instituição tão privilegiada e antiga como é a Misericórdia e a 
comunidade vila-condense;

De privilégio pelo ensejo de acompanhar de perto a grandiosa obra que as sucessivas 
Mesas Administrativas da Misericórdia de Vila do Conde, todas presididas pelo Eng. Arlindo 
Maia, conceberam e realizaram ao longo de 37 anos. E fizeram tudo o que hoje é uma 
realidade a partir do zero, quando a Instituição não tinha qualquer atividade e o seu património 
não era rentável. Impressionou-me sobretudo o rigor de gestão e perfeita e criteriosa leitura 
da sociedade, identificando as suas fragilidades e dando respostas sociais adequadas aos 
problemas causados por elas. E mais longe poderiam ter ido se outros projetos concebidos não 
encontrassem obstáculos instransponíveis;

De agradecimento a todos aqueles que, ao longo dos 27 anos desta publicação, a 
enriqueceram com as suas ideias e os seus escritos. A todos, aos que o fizeram com assiduidade 
e aos que menos vezes o fizeram, se fica a dever a regularidade de edição desta revista e o 
mérito que eventualmente lhe possam atribuir;

Finalmente, faço votos para que o novo diretor desta revista a faça cumprir a sua missão 
com maior competência que a minha e por muitos anos.

António Amorim
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Monumento aos Beneméritos e Benfeitores                                                     
da Misericórdia de Vila do Conde

Enquadramento e origem 

A projeção do monumento iniciou-se em 
2007, altura em que o então Provedor, Eng. 
Arlindo Maia, convidou o escultor Eduardo 
Bompastor a conceber uma obra em honra dos 
“beneméritos e benfeitores que ao longo de 
500 anos têm alimentado a existência da Santa 
Casa da Misericórdia de Vila do Conde”. De 
acordo com o escultor, na visão do Provedor 
estaria a criação de uma obra simultaneamente 
humilde e despojada, mas que encerrasse 
toda a força necessária para representar 
aquilo que é a doação de um benemérito e a 
daqueles que todos os dias se dão, com o seu 
trabalho, pela Misericórdia – inspirando valores 
e referências que transcendem toda a história 
desde o início da humanidade.

Vinte anos antes, em 1987, o jovem 
escultor oferecera ao Provedor uma obra para 

a instituição, de particular valor simbólico. A 
obra “O Homem da Tia Fercidade (Felicidade)” 
tinha acabado de estar exposta na Bienal de 
Desenho no Porto (Árvore C.R.L.), tendo o autor 
declinado os vários pedidos para aquisição da 
mesma. Nessa ocasião, Eduardo Bompastor, 
então com 21 anos, foi abordado pelo Eng. 
Arlindo Maia, no âmbito de um Leilão de Arte 
que iria ser promovido pela Santa Casa para 
angariação de fundos para construção do 
futuro Lar de 3ª Idade. O convite do Provedor 
para que o jovem fizesse um desenho para o 
cartaz do leilão, suscitou a oferta espontânea 
da estimada obra “O Homem da Tia Fercidade 
(Felicidade)” à instituição, para configurar no 
desenho do cartaz, sob a promessa de que 
não fosse vendida, mas que “ficasse para as 
crianças e velhinhos da instituição”. 

Um gesto de sensibilidade que terá 

Monumento aos Beneméritos e Benfeitores da SCMVC, atualmente sito na Rua Rainha Dona Leonor
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ficado gravado na memória do Eng. Arlindo 
Maia que, volvidos vinte anos sem contacto 
com o escultor, depositou nas suas mãos este 
projeto artístico de tamanha dimensão e 
relevante significado.

Significado da obra
Segundo descrição de Eduardo 

Bompastor, o Benemérito está personificado 
na figura de “anjo despojado”, 
simultaneamente em posição elevada, mas 
sendo o rosto da humildade e serviço, que 
“suporta o manto que lhe foi confiado pelo 
Divino”. Na parte frontal afigura-se a Rainha 
D. Leonor, fundadora das Misericórdias, que 
simboliza a Mãe, a Mulher, “o farol que marca 
o rumo, orienta, protege”. Do lado esquerdo, 
“a loucura, a doença, o sofrimento de alma” 
e o homem sem diferença que “exalta o 
gesto mais nobre da humanidade: estende 
a mão”. Na parte de trás, a representação 
do espiritual “mais puro despojo da alma”, 
fazendo despertar “a consciência de um 
destino de liberdade - a compaixão”. Acima 
de nós, eleva-se “a natureza sem culpa”, 
simbolizada na gaivota que sobrevoa por 
alimento junto à vela de naus descobridoras. 

A obra contém alguns elementos 
marítimos, aludindo a um “povo de mar”. 
Envolvendo toda a escultura, o manto 
protetor de rainha, com a forma de um 
búzio, de uma vela que faz de escudo ao 
vento. No interior desse manto está gravada 
uma transcrição de 1516 por Valentim 
Fernandes, do Compromisso das 14 Obras de 
Misericórdia, em português arcaico, junto do 
símbolo da Misericórdia de Vila do Conde. 

Processo de criação
Após conceção de uma maquete-

modelo da obra idealizada, o escultor partiu 
para a criação da escultura em tamanho real. 
Numa fase inicial, a obra foi manualmente 
esculpida em barro, posteriormente moldada 
em gesso, e finalmente erigida em bronze, 
através de métodos artesanais de fundição, 

Escultor Eduardo Bompastor,
durante a construção do Monumento

usando moldes de areia.

Pretende representar as várias 
dimensões daquilo que é ser Misericórdia, 
honrando num elemento simbólico todos os 
Beneméritos sem rosto. Um monumento onde 
os sentimentos abundam, os contrastes se 
evidenciam, a história se revive no presente 
das obras caritativas e dos gestos simples 
mas profundos, que certamente não 
deixará ninguém indiferente, provocando 
as distintas sensibilidades de cada cidadão 
contemplador.

De acordo com o atual Provedor, Eng. Rui 
Maia, “este monumento é a representação 
visível da nossa profunda e eterna gratidão 
a todos os que proveram a ação caritativa 
e assistencial da Instituição. Testemunhando, 
através dos seus atos, os valores humanos e 
cristãos que conferem identidade à SCMVC.”

Mariana Cabral Mota
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Homenagem aos Beneméritos e Benfeitores  da
Misericórdia de Vila do Conde - 11 de Junho 2021

A Santa Casa da Misericórdia de Vila do 
Conde (SCMVC) inaugurou no passado dia 
11 de junho o Monumento aos Beneméritos 
e Benfeitores. O evento enquadrou-se no 
âmbito de Sessão Solene de Homenagem 
aos Beneméritos e Benfeitores, que englobou 
uma Celebração Eucarística de Ação de 
Graças presidida pelo Reverendíssimo Senhor 
Arcebispo de Braga e Primaz das Espanhas D. 
Jorge Ortiga; o lançamento do livro “SCMVC 
- Um Legado -1975/2015 II Volume”; e uma 
Cerimónia de Homenagem aos Órgãos 
Sociais cessantes e Provedor cessante, Eng. 
Arlindo de Azevedo Maia, na Igreja Matriz de 
Vila do Conde. 

Em conceção desde 2007, o monumento 
pretende homenagear os Beneméritos e 
Benfeitores que, ao longo de mais de 500 
anos, tornaram possível a existência da 
Misericórdia de Vila do Conde. É inspirado 
nas catorze Obras de Misericórdia, elevando 

Momento de inauguração do Monumento aos Beneméritos e Benfeitores da SCMVC

os que as praticam e prestam doações à 
Santa Casa, dos seus bens ou do seu tempo, 
tornando possível levar a cabo a sua missão. 
Com significado multifacetado, é agora 
uma figura imponente na Rua Rainha Dona 
Leonor, que honra todos aqueles que deram 
algo de si à Instituição.

A escultura foi formalmente inaugurada 
com a presença do Reverendíssimo Senhor 
Arcebispo de Braga e Primaz das Espanhas, 
D. Jorge Ortiga, que fez a Benção do 
Monumento; do Presidente da Assembleia 
Geral da SCMVC, Dr. Delfim Maia; do Provedor 
cessante Eng. Arlindo Maia; do atual Provedor 
da SCMVC, Eng. Rui Maia; da Presidente 
da Câmara Municipal, Dr.ª Elisa Ferraz; da 
Diretora Adjunta da Segurança Social do 
Centro Distrital do Porto, Dr.ª Rosário Loureiro; 
do Rev. Prior Dr. Paulo César Dias; do escultor 
da obra, Eduardo Bompastor; da Diretora 
Geral da SCMVC, Dr.ª Conceição Antunes.
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Seguidamente, os convidados foram 
encaminhados para a Igreja Matriz, 
passando por cordões humanos formados 
por profissionais e utentes da Instituição.

Benção do Monumento

Grupo Coral de colaboradores da SCMVC

Cordão humano formado por
colaboradores e utentes da SCMVC

Na Igreja Matriz, iniciou-se a Celebração 
Eucarística de Ação de Graças, presidida 
pelo Sr. Arcebispo, que agradeceu a 
generosidade dos benfeitores e lembrou que 
o monumento deve ser um desafio aos irmãos 
da Santa Casa e a todos vila-condenses para 
que sintam um apelo para ajudar quem mais 
precisa. A Eucaristia, além da inauguração 
do monumento, foi acompanhada por 
um envolvente grupo coral formado por 
colaboradores da SCMVC.

Eucaristia de Ação de Graças na Igreja MatrizEscultor Eduardo Bompastor no uso da palavra
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Finalmente, foi tempo de homenagear os 
Órgãos Sociais cessantes que desempenharam 
funções entre 1984 e 2020, com o Eng. Arlindo 
Maia como Provedor, recebendo cada um 
uma lembrança análoga ao Monumento 
ao Benemérito, como agradecimento pelos 
seus serviços à Instituição. Uma homenagem 
especial ao Eng. Arlindo Maia serviu de 
reconhecimento pelos 37 anos de dedicação 
à Instituição, que a elevou hoje a uma das 
principais instituições de solidariedade social 
no concelho e uma referência a nível nacional.

Após a eucaristia, foi lançado o livro 
“Santa Casa da Misericórdia: Um Legado 1975-
2015, II Volume”, que sucede ao I Volume que 
abrange a Instituição desde 1510 a 1975. O Dr. 
António Amorim, autor do livro, procedeu à sua 
apresentação, tocando nos vários tópicos que 
pontuam a vida e obra da SCMVC durante 
os 40 anos que o livro abrange, grande parte 
sob a provedoria do Eng. Arlindo Maia e que 
demonstra o crescimento da Instituição nas 
diversas valências nas áreas sociais e de saúde.

Dr. António Amorim apresentou o livro “Santa Casa da 
Misericórdia: Um Legado 1975-2015, II Volume”

Esta cerimónia teve como oradores o Eng. 
Rui Maia, Provedor da SCMVC; Dra. Leonor 
Beleza, antiga Ministra da Saúde e Secretária 
de Estado da Segurança Social (via vídeo); Dra. 
Elisa Ferraz, Presidente da Câmara Municipal 
de Vila do Conde; D. Jorge Ortiga, Arcebispo 
de Braga e Primaz das Espanhas; Dra. Rosário 
Loureiro, representante da Segurança Social; 
Pe. Lino Maia, Presidente da Confederação 
Nacional das Instituições Sociais (CNIS); Dr. 
Manuel Lemos, Presidente da União das 
Misericórdias Portuguesas (UMP); Professor 
Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente 
da República Portuguesa (via vídeo); Dr. Delfim 
Maia, Presidente da Assembleia Geral da 
SCMVC; Eng. Arlindo Maia, Provedor cessante 
da SCMVC. A Dra. Conceição Antunes, 
Diretora Geral da SCMVC, fez também uma 
intervenção discursiva em representação dos 
colaboradores.

Destaca-se o sentimento de gratidão, 
reconhecimento e emotividade presente 
no discurso de cada um dos oradores 
presentes no que respeita ao testemunho do 
envolvimento do Eng. Arlindo Maia na obra 
que construiu na SCMVC.

O atual Provedor Eng. Rui Maia enfatizou 
na sua intervenção que o monumento agora 
instalado na Rua Rainha D. Leonor “é uma 
justa homenagem a todos aqueles que, 
durante mais de quinhentos anos, permitiram 
que a SCMVC exercesse a sua ação social 
e caritativa junto dos mais desfavorecidos”. 
Acrescentando que “beneméritos e 
benfeitores viram na Misericórdia de Vila do 
Conde um ponto de encontro. Entre quem 
tem alguma coisa para dar e quem precisa 
de receber. Um meio para chegar a um 
único fim: ajudar o próximo. Este monumento 
dá rosto ao seu rosto.”

A SCMVC agradece ao grupo coral de 
colaboradores que acompanhou este evento 
e a todos os presentes que tornaram esta 
homenagem possível.

Miguel Amorim
Momento de homenagem ao Eng. Arlindo Maia
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Tomada de Posse dos Órgãos Sociais
para o Quadriénio 2021-2024

Os novos órgãos sociais da Misericórdia 
de Vila do Conde

Cerimónia de tomada de posse marca o 
início de um novo ciclo.

A Tomada de Posse dos novos Órgãos 
Sociais para o Quadriénio 2021-2024 decorreu 
na Igreja da Misericórdia de Vila do Conde, 
sede social da Instituição desde há 500 anos, 
a 15 de janeiro de 2021, pelas 17h30. O novo 
Provedor da SCMVC, Eng. Rui Maia, sucedeu 
ao Provedor cessante, Eng. Arlindo Maia, que 
esteve 37 anos à frente da Instituição. 

Uma vez que a situação de estado de 
emergência não permitiu que fosse realizada 
a cerimónia nos moldes previstos, a mesma 
decorreu com a presença dos elementos 
sociais indispensáveis para dar início a este 
novo ciclo. A tomada de posse ficou assim 
marcada pelas intervenções discursivas dos 
oradores, repletas de palavras de gratidão, 
reconhecimento e confiança, em ambiente 
familiar e intimista, na sede social da Instituição.

Na presidência da Mesa da Assembleia 
Geral, o Dr. José Delfim Maia sucedeu à Dra. 
Maria Olívia Ferreira, que assumia o cargo de 
Presidente da Assembleia Geral desde 2014, 
tendo sido a primeira mulher na história da 
instituição a assumir este cargo.

Dra. Olívia Ferreira, Presidente da
Assembleia Geral cessante

A Dra. Olívia Ferreira, começou por 
salientar a honra que teve em servir esta 
instituição, demonstrando a sua gratidão para 
com todos os envolvidos. Em particular o Eng. 

Órgãos Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde para o Quadriénio 2021-2024
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Arlindo Maia que “com a sua capacidade 
de empreender e de se dedicar ao próximo, 
coadjuvado por toda a equipa, construíram 
esta obra social que a todos nos honra e que 
é uma referência a nível nacional”, deixando 
também uma palavra de apreço à D. Laura 
Maia, esposa do Sr. Provedor, pela sua 
dedicação às obras da Misericórdia. Felicitou 
os novos membros que tomaram posse, 
“com votos do maior êxito, e que seja uma 
caminhada de esperança na resolução de 
muitos problemas”. 

A Presidente cessante deu assim posse ao 
Dr. José Delfim Maia da Silva, que prestou o 
juramento da tomada de posse e, como novo 
Presidente da Assembleia Geral, deu posse aos 
restantes órgãos sociais: para a Assembleia 
Geral, Mesa Administrativa e Conselho 
Fiscal. Estes prestaram cada um deles o seu 
juramento de tomada de posse, como novos 
órgãos sociais da SCMVC – dos quais se 
destaca a tomada de posse do Eng. Rui Maia 
como novo Provedor da Mesa Administrativa 
(ver no fim – lista de Órgãos Sociais). 

O novo Provedor empossado, Eng. 
Rui Maia, começou por referir que este 
é um “juramento de entrega, de serviço 
e de dedicação à prática das obras de 
misericórdia”, evidenciando o “enorme 
sentido de responsabilidade e de amor 

ao próximo” que constitui o exercício das 
funções que lhes foram confiadas e que 
necessitam do envolvimento de todos para 
enfrentar tão grande desafio. Salientou que 
para tal “precisamos da força e vontade 
dos que agora iniciam funções”, assim como 
“do saber e experiência dos que cessam 
funções”; “precisamos da força, dedicação 
e carinho dos nossos profissionais, do mais alto 
cargo até ao mais humilde colaborador”; 
“precisamos de ser uma equipa, em que 
todos são importantes e fundamentais para 
o êxito da missão”, acrescentando que 
“uma equipa para ser forte tem que ser 
como uma família: fraterna, coesa, humilde, 
dedicada, rigorosa da gestão, solidária, 
com todos imbuídos dos mesmos valores e 
princípios.” Prosseguiu declarando que “de 
nós espera-se que saibamos ouvir, perceber 
as necessidades, pensar as melhores soluções 
e concretizá-las”. Realçou que “este será um 
projeto de continuidade, mas será também 
de acompanhar as novas necessidades”. 

Na sua intervenção, o Provedor referiu-se 
também aos novos projetos em vista, do novo 
Lar de 3ª Idade, perfeitamente adaptado às 
doenças degenerativas, e do novo centro de 
deficientes juvenil, que dê resposta específica 
a utentes até aos 16 anos. Abordou o desafio 
atual do acesso à habitação em regime 
de vendas condicionado, no âmbito do 
qual se preveem projetos de construção e 
reabilitação de edifícios. Deixou uma palavra 
de apreço a todos os que cessaram funções, 
por tudo o que fizeram, deram e ensinaram e 
por terem ajudado a fazer a diferença na vida 
de tantas pessoas, salientando “o quanto foi 
importante para nós o seu exemplo de vida”.

Por último, o Eng. Rui Maia nomeou votos 
emotivos de gratidão aos familiares com 
quem partilha a sua caminhada de vida 
e aprendizagens repletas de significado, 
que confluíram até à missão deste desafio – 
nomeadamente ao Eng. Arlindo Maia, por “ter 

Novo Provedor da SCMVC, Eng. Rui Maia
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ensinado a importância do rigor na gestão, 
o significado prático de ser solidário e de 
viver com alegria”, apontando esta vivência 
como “a melhor escola ao longo destes 30 
anos como mesário desta Instituição”.

Novo Presidente da Assembleia Geral, Dr. Delfim Maia

O novo Presidente da Assembleia Geral, 
Dr. José Delfim Maia, referiu-se também 
de forma simples e eloquente ao Provedor 
cessante, enaltecendo que “acerca do que 
fez e das suas qualidades, a obra fala por si” 
e que “louvar, hoje, é fácil”; ter acreditado 
e percebido, à época, a importância dos 
projetos, foi por vezes difícil para alguns, 
mas “os génios muitas vezes não são 
compreendidos no momento em que criam 
e apresentam a sua obra.” 

Notou que “Vila do Conde e a SCMVC 
tiveram o privilégio de ter Arlindo Maia ao 
seu serviço no período entre 1984-2021. Foi 
ousado, incómodo para alguns, visionário 
para outros, muitas vezes incompreendido, 
mas sempre determinado nos projetos em 
que acreditou”, concretizando a sua maior 
parte e dando corpo à obra que hoje todos 
conhecemos. Continuou a sua intervenção 
referindo que “hoje os desafios são outros, 
por isso a liderança tem que ser diferente, 
com uma equipa nova” e depositando a sua 
confiança no novo Provedor, evidenciando 
que “Rui Maia é um brilhante gestor, com 
provas dadas, com elevadas qualidades de 

Provedor cessante, Eng. Arlindo Maia

liderança e que irá de certeza pôr em prática 
na Instituição”, em linha com os tempos 
atuais. “É tempo de uma nova abordagem, 
para os novos problemas que se avizinham”. 
Concluiu formulando votos de confiança no 
sucesso da nova Mesa Administrativa e de 
que “a SCMVC continuará a servir cada vez 
mais e melhor os que dela precisam.”

O Provedor cessante, Eng. Arlindo Maia, 
na sua intervenção discursiva agradeceu a 
colaboração de todos ao longo destes 37 
anos, confessando a “evidente emoção” 
causada pelas palavras, presença e 
envolvência de todos. Lembrou o momento 
em que, com 21 anos, ofereceu o primeiro 
salário à Liga Portuguesa contra o Cancro, 
sentindo nesse momento que o produto da 
sua capacidade de trabalho e inteligência 
não poderiam estar só ao seu serviço, mas 
tinham que ser distribuídos por aqueles que 
não tinham essa capacidade e que por isso 
precisavam de ajuda – “não mais parei de 
levar por diante este meu pensamento”. 

Lembrou também quando aos 53 anos 
anunciou à família que ia deixar a atividade 
empresarial e se dedicar totalmente a uma 
causa social – “os desafios eram muitos, os 
projetos e as obras foram surgindo e por vezes 
nem sequer havia tempo para as inaugurar”. 
Referiu que sempre acreditou no lema “Deus 
sonha, o homem cria e a obra nasce”, 
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reiterando que “o que está feito foi fácil 
de fazer; difícil é o que é necessário fazer”, 
realçando, no entanto, a sua confiança e 
esperança no futuro. Agradeceu a “todos 
os beneméritos que acreditaram em nós, 
a todos os que aceitaram fazer parte dos 
órgãos sociais” e também o carinho e 
atenção demonstrados para consigo e 
respetiva família. Prosseguiu concluindo que 
“sinto que fiz aquilo que era minha obrigação 
fazer. Tive a felicidade de que o sonho de 
Deus recaiu sobre mim e não podia deixar de 
o concretizar; tentei interpretar este sonho o 
melhor que fui capaz, e com a colaboração, 
opinião, trabalho e dedicação de todos”. 
Finalmente, apelou a que “continuem a 
colaborar com a Misericórdia de Vila do 
Conde, para que continue a fazer feliz quem 
dela necessitar”, formulando a sua gratidão 
“a todos, mas mesmo a todos sem distinção”.

O Eng. Arlindo Maia assumiu a missão de 
Provedor da SCMVC pela primeira vez em 
11 de janeiro de 1984, tinha então 53 anos. 
Após 37 anos de serviço, o Eng. Arlindo Maia 
tinha anunciado, em julho de 2020, não 
pretender renovar o cargo de Provedor, não 
se apresentando ao ato eleitoral decorrido 
na Assembleia Geral Ordinária para a 
Eleição dos Corpos Sociais, ocorrida a 17 de 
Dezembro do mesmo ano, onde foram eleitos 
os novos Órgãos Sociais – que tomaram posse 
nesta cerimónia. Após a eleição, o novo 
Provedor Eng. Rui Maia, propôs a distribuição 
dos diferentes pelouros pelos Mesários, 
considerando a disponibilidade e aptidões 
de cada um para desempenho dos cargos.

Mariana Cabral Mota

Órgãos Sociais – Quadriénio 2021 / 2024

Assembleia Geral 
- José Delfim Maia da Silva, Presidente

- Isabel Maria Trocado Monteiro, 1ª 
Secretária                   

- Manuel Eduardo Macedo Vieira dos 
Santos, 2º Secretário                 

Mesa Administrativa
- Rui Manuel Canastra de Azevedo Maia, 

Provedor                               

- Miguel Delfim Maia Ferreira da Silva, 
Mesário

- Luís Manuel Carvalho Gomes, Mesário

- Manuel Oliveira Coutinho da Silva, 
Mesário

- Sérgio António Abrunhosa Silva, Mesário

- Mário Paulo Canastra de Azevedo Maia, 
Mesário

- Nuno André Silva Vieira, Mesário

Conselho Fiscal
- António Costa e Silva, Presidente

- Carlos Alberto Gonçalves Oliveira, Vogal

- Pedro José Rodrigues Festas, Vogal
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Testemunhos

É com profundo orgulho que a Aida e eu 
recebemos o amável convite para, também 
nós, homenagearmos o grande Homem que 
é o Eng. Arlindo Maia.

Ao longo de mais de três décadas, fomos 
parceiros no objetivo comum de ver e fazer 

Aida Sequeira e Adelino Sequeira

O Arlindo era muito brincalhão e inquieto 
quando eramos pequenos. Na escola, 
tínhamos o Professor Faria que era muito bom, 
mas quando nos portávamos mal, puxava-
nos as orelhas. Gostávamos de brincar à porta 
da escola com uma bola feita de trapos. 
Lembro-me que uma vez fui a casa dos pais 
do Arlindo buscar uma mala de roupa e foi a 
primeira vez que comi jardineira. 

Um abraço Arlindo.

Albino Azevedo
(Utente do Lar de Terceira Idade - SCMVC)

Albino Azevedo

É sem dúvida um 
Homem de grandes 
feitos, grandes obras, 
mas acima de tudo, 
um Homem com 
um grande sentido 
de Misericórdia. Até 
hoje não se poupa a 
esforços para poder 
ajudar sempre mais um 
e mais um e mais um... 

crescer a Instituição, referência nacional, 
que é a SCMVC. Ao Eng. Arlindo Maia, em 
particular, é devido este reconhecimento.

A capacidade de gestão e 
concretização, de conquista e alinhamento 
de parceiros é inigualável. Mais do que 
apenas Vila do Conde, o país deve sentir-se 
grato por estar socialmente mais desperto, 
comprometido e com obra feita.

Foi um privilégio sermos uns dos parceiros 
desta Instituição, liderada com empenho e 
de uma forma brilhante.

Um grande bem-haja Eng. Arlindo Maia.

Aida e Adelino Ramos Sequeira
(Empresa Ramos Sequeira)

Sente as causas dos outros como se fossem 
suas. Não se limita dar um Lar digno, dá Muito 
Mais, dá um verdadeiro sentido de família 
a todos aqueles que integram a sua obra, 
sejam eles utentes, colaboradores ou pessoas 
significativas. 

É um Homem Admirável, Inesquecível e 
com um sentido de Humanização inigualável.

Alice Campinho
(Diretora do Centro de Reabilitação Prof. Dr. 
Jorge Azevedo Maia em Fajozes - SCMVC)

Alice Campinho
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Ana Paula Araújo

Enquanto técnica 
da Casa das Rosas, 
presto homenagem, 
tal como a restante 
equipa, ao Exmo. Sr. 
Provedor, Eng. Arlindo 
Maia, pela capacidade 
de empreendedorismo 

e resiliência que se traduziram no respeito 
dos seus colaboradores e no afeto de todos 
aqueles que com ele privaram. 

Já lá vão uns anos, 
em que um dia, o Sr. 
Eng.º Arlindo Maia, 
Provedor da Santa 
Casa de Misericórdia 
de Vila do Conde me 
perguntou se aceitava 
integrar a sua Equipa 
de trabalho numa 
Instituição que tem 
como lema “PARA 
SERVIR OS OUTROS e 
NÃO PARA SE SERVIR”. 

Retenho estas suas palavras até aos dias 
de hoje.

Assim começou o meu compromisso, 
onde sempre encontrei um líder determinado, 
empenhado na procura de resposta ás 
incessantes necessidades e desafios que se 
colocavam no cumprimento da verdadeira 
razão de ser da S.C.M.- A Solidariedade e o 
Amor ao Próximo - que sintetizam as Obras 
de Misericórdia. Nunca se acomodou com 
o alcançado, sempre desafiando o futuro, e 
só a sua visão estratégica permitiu criar uma 
resposta social, com a dimensão hoje bem 
conhecida de todos, nas diversas valências, 
e que diria sem igual no País. Sempre com 
vontade de fazer mais e melhor, mas também 

Sentimos sempre o seu apoio incondicional 
em garantir o serviço diferenciado da Casa 
das Rosas. 

Grande impulsionador desta Obra, 
gostaria de salientar o meu sentir, pois 
sem a sua grande visão, a Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde não seria a 
entidade reconhecida que é hoje.

O meu/nosso muito obrigado!

Ana Paula Araújo
(Diretora da Casa das Rosas - SCMVC)

António Costa e Silva

preocupado com a sustentabilidade do 
modelo que ajudava a criar. Em tudo exigia 
controlo e rigor.

Homem de palavra fácil para a todos 
chegar. Sempre com uma palavra de 
conforto, de ânimo e esperança para os 
que dela necessitavam. Aos colaboradores, 
não se cansava de realçar o empenho e 
dedicação e deixar uma palavra de gratidão.

Foram estas características de dedicação, 
de visão, de seriedade e de rigor, que fizeram 
que tantos acreditassem no seu projeto, 
e que sempre o apoiaram e alguns até 
colocaram na sua mão a proteção das suas 
vidas frágeis, e fazendo doação de bens que 
sabiam que seriam aplicados em defesa dos 
mais necessitados.

Pena foi que nem sempre tenha contado 
com a compreensão e cooperação de alguns, 
dos que também tem responsabilidade na 
defesa e proteção dos mais necessitados.

É esta vida de dedicação ao próximo 
sem igual, acompanhada de uma alegria 
contagiante, e desprendimento material, 
que faz jus ao lema com que iniciei este texto 
lema com que iniciei este texto.

Falar de um Grande Homem parece fácil, 
porque as obras o confirmam, mas fica-se 
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sempre com um sabor a pouco, porque não 
se disse tudo que se devia, porque o Sr. Eng.º 
Arlindo Maia, não é apenas uma referencia 
para Vila do Conde, mas sim uma referência 
nacional, nomeadamente no meio das 
Instituições de Solidariedade Social.

Da minha parte resta uma palavra de 
gratidão pela confiança depositada, pela 

colaboração no exercício das funções e 
pelos valores e exemplo de vida que nos 
transmite.

Bem-Haja Eng.º Arlindo Maia.

António Costa e Silva

(Presidente do Conselho Fiscal - SCMVC)

Conheço o Eng. 
Arlindo Maia há mais 
de duas décadas: será 
sempre uma referência 
da Misericórdia e 
do concelho de Vila 
do Conde, pelo seu 
altruísmo, dedicação e 
competência. 

Pedem-me que relate apenas um 
episódio que tenha vivido com ele. Aqui vai: 

António Pinto

as Eucaristias que celebramos no Centro de 
Recuperação de Fajozes são sempre motivo 
de festa. Intrigava-me que o Eng. Maia fazia 
questão sempre de ser o sacristão na Missa. 
Pouco a pouco fui percebendo que o fazia 
por sentido de serviço, humildade e piedade. 
Ora, são precisamente estes os valores próprios 
de grandes homens, como o nosso "Provedor 
emérito" é!

António Pinto
(Pároco da Freguesia de Fajozes)

As obras decorriam 
e de repente os olhares 
a atenção estavam 
focados num só homem 
"Parou tudo! (...) Para 
continuar tem de passar 
por mim!". Seguiu-se o 
silêncio e o saber de 
dever cumprido.

Foram mais de 30 

anos, muitas primeiras pedras e cortar das 
fitas a acompanhar a sua dedicação a esta 
casa, a esta família que tomou como sua e 
por quem lutou todos os dias com o mesmo 
entusiasmo e afinco. Um bem-haja pela sua 
perseverança e entrega.

(episódio decorrido durante as fundações 
da construção do muro da Casa da Criança)

Manuel Armando Gonçalves
(Encarregado das Obras - SCMVC)Armando Gonçalves
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Solicitaram, na minha 
pessoa, à Instituição 
Rancho da Praça - 
Rendilheiras de Vila do 
Conde, que escrevesse 
um texto sobre a pessoa 
do Eng. Arlindo de 
Azevedo Maia.

Falar desta pessoa 
e personalidade Artur Bonfim

multifacetada é extremamente difícil, pela 
sua envolvência na comunidade social, 
associativa, empresarial e política.

Dada a sua longevidade, obras e 
atividades realizadas corro o risco de 
esquecer algo, o que seria lamentável, pelo 
que em traços largos tenho em nome da 
nossa Instituição de referir que na imensidão 
do seu trabalho e do seu labor ao longo 
de anos destaca-se a obra de referência 
realizada na Santa Casa da Misericórdia 
de Vila do Conde, que a tornou numa das 
Misericórdias mais importantes do país e um 
orgulho para Vila do Conde.

No entanto, do seu magnífico 
desempenho e da grandeza do seu trabalho 
como Provedor da Santa Casa outras 
pessoas mais habilitadas, por certo, dirão da 
sua justiça.

Queremos aqui dar enfase a todo o 
apoio prestado pelo Eng. Arlindo Maia á 
comunidade vilacondense, no aspecto 
social, associativo e destacar a inestimável 
colaboração que o Eng. Arlindo Maia tem 
mantido ao longo dos anos com o Rancho 
da Praça, mostrando toda a sua grandeza 
enquanto Homem Benemérito.

Reconhecendo nós a sua simpatia pelo 
nosso Rancho da Praça, desde sempre 
solicitamos a sua colaboração para a 
compra da sede social, para obras diversas 
e para outras actividades, como seja a 

celebração do Centenário e o Eng. Arlindo 
nunca resgatou esforços e contribuiu como 
entendeu dando enorme ajuda á Instituição. 
Queremos realçar que sempre que lhe 
batíamos à porta, tão ou mais importante 
que a colaboração financeira, era a palavra 
amiga de conforto e incentivo tão necessárias 
perante as múltiplas dificuldades do dia-a-
dia.

A colaboração do Rancho da Praça com 
a SCMVC vem já desde os anos vinte, em 
festas realizadas no Teatro Afonso Sanches ou 
nos Cortejos de oferendas a favor do Hospital 
gerido pela Santa Casa até 1975.

Esta Associação foi pioneira na divulgação 
do início das Obras da Santa Casa por via do 
seu repto para se organizar um festival a favor 
daquelas obras, no lançamento da 1ª pedra 
e no Festival Internacional de Folclore, do 
Centro de Apoio a Pessoas com Deficiência 
de Fajozes e, apadrinhou o Rancho do 
Centro de Reabilitação de Touguinha no ano 
de 2001.

O exemplo de vida, a sua visão de futuro 
e a obra feita pelo Eng. Arlindo Maia nas suas 
múltiplas vertentes, com histórias fantásticas 
de solidariedade social, e de apoio á 
comunidade constituem uma verdadeira 
escola de aprendizagem para tornar a nossa 
sociedade melhor, mais justa, mais humana e 
menos egoísta.

Bem haja Eng. Arlindo de Azevedo Maia.

Artur Bonfim

(Presidente do Rancho Praça - 
Rendilheiras de Vila do Conde)
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A missão das 
Misericórdias é um 
serviço fundacional de 
grande nobreza, de 
persistência e dinamismo 
solidário, marcado por 
princípios e valores 
que exigem grande 
abnegação e amor ao 
próximo, com presença 
assídua e coragem para 
enfrentar as dificuldades 
e ao mesmo tempo ter 

Bernardo Reis

sentido visionário e inovador, não deixando 
de correr riscos para investir com visão e 
projetando o futuro.

O Eng.º Arlindo Maia é uma dessas figuras 
incontornáveis das Misericórdias Portuguesas, 
com grande nobreza e caráter, que fez crescer 
um projeto polivalente e de dimensão sem 
igual em Vila do Conde, pois sempre colocou 
os interesses da Instituição em primeiro lugar, 
com grande sentido de dádiva e marcante 

para a história da Misericórdia de Vila do 
Conde e das Misericórdias portuguesas.

Vulto notável da cidade vila-condense, ao 
logo de décadas, com grande capacidade 
de trabalho, visão, espírito empreendedor e 
altruísmo de excelência, numa multifacetada 
vida ao serviço da Misericórdia e dos vila-
condenses.

Tive o enorme privilégio de conhecer 
o Eng.º Arlindo Maia, quando membro 
do Secretariado Nacional da União das 
Misericórdias Portuguesas e com ele trabalhar 
no 1.º Congresso do Grupo Misericórdias 
Saúde “As Misericórdias e a Saúde”, realizado 
em 2010 em Vila do Conde, o que me permitiu 
apreciar e avaliar a grandeza deste ilustre 
cidadão, Homem de grande verticalidade e 
Provedor de consensos, merecedor de uma 
grande homenagem do concelho.

Bernardo Reis
(Provedor da Misericórdia de Braga)

Falar da Santa Casa 
da Misericórdia de Vila 
do Conde é falar em 
Provedor Arlindo Maia 
que as duas coisas se 
confundem numa só.

Posso dizer que 
já estou na Siemens 
Healthcare há mais de 
21 anos e orgulho-me 
que o meu primeiro 
grande projeto que Bruno Costa

assim o possamos considerar foi com a SCMVC 
e em especial com o Sr. Provedor Arlindo Maia.

Foram horas, dias, meses a pensar, projetar 
tudo aquilo que hoje em dia é o Serviço De 
Imagiologia da SCMVC, e se eu me considero 
uma pessoa enérgica e que sistematicamente 

ando a um ritmo acelerado, percebi nesse 
dia que afinal não…..o Eng. Arlindo Maia é de 
facto uma pessoa com uma energia fora do 
comum, alicerçada numa visão, dedicação 
e empenho de louvar, e sempre com tempo 
para uma palavra de conforto a todos as 
pessoas que com ele colaboram, bem como 
com todos os seus “pacientes/clientes”.

Foi um enorme prazer todos estes anos 
de convívio e colaboração pessoal, que 
certamente iremos manter com a instituição 
Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde.

Um forte abraço,

Bruno Costa
(Empresa Siemens)
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Na vida das Institui-
ções tal como na vida 
das pessoas, existem mo-
mentos simbólicos que 
nos levam a fazer o ba-
lanço do percurso per-
corrido até essa data.

Decorridos cerca 
de trinta anos sobre 
o momento em que 
mantive uma relação 

profissional com a Santa Casa da Misericórdia 
na pessoa do Engº Arlindo Maia, é chegado o 
momento de fazer esse balanço.

A nossa relação remonta aos anos oitenta 
do século passado, altura em que tive a 
oportunidade de participar no arranque 
do Lar da Terceira Idade. Nesse início, que 
envolveu a participação de várias pessoas 
e especialistas, revelar-se-ia desde logo a 
abertura para a mudança de paradigmas, 

de que é exemplo a ideia tão simples de 
cada quarto do Lar ter uma casa de banho 
privativa, ideia esta hoje vulgarizada mas 
que, à época, era considerada até como 
não enquadrável nos programas oficiais.

Ficava aqui desde logo marcado o 
carater do Engº Arlindo Maia de abertura 
à inovação no tipo de equipamentos, nas 
soluções técnicas e financeiras para a sua 
concretização, e na visão de longo prazo 
para o universo dos novos investimentos.

Este é um pequeno exemplo do que viria 
a ser o desempenho do Senhor Engº Arlindo 
Maia durante todo este período, em prol da 
concretização da Missão e Valores da Santa 
Casa da Misericórdia de Vila do Conde, e 
em benefício de quem mais precisa das 
instituições de solidariedade social.

Carlos Barbosa
(Arquiteto)

Eng. Arlindo Maia – 
Uma vida exemplar ao 
serviço da sociedade.

O Eng. Arlindo Maia 
tem demonstrado ao 
longo da sua vida 
qualidades humanas, 
empresariais e de 
serviço às causas 
publicas inigualáveis. 

Constitui um exemplo 
Carlos Duarte

na dedicação, empenho e disponibilidade 
permanente para ajudar quem mais precisa. 
A sua energia inesgotável, o seu saber e 
competência e o seu espírito inovador 
marcaram e continuam a influenciar a vida 
de todos os que com ele contactaram.  A 
sua atitude contínua de relacionamento 

próximo e amigo com todos os que com ele 
trabalham ou com os utentes que beneficiam 
da sua obra, são características pessoais que 
contagiava e promovia um ambiente único e 
assegurava altos níveis de qualidade de vida 
e de trabalho e até de felicidade para todos 
que tiveram a sorte de com ele privarem.     
Ao longo destes 40 anos de convívio e de 
trabalho conjunto em prol da felicidade 
das pessoas e de resposta às necessidades 
dos mais carenciados, aprendi muito e tive 
sempre esta personalidade como o maior 
referencial de vida.

 O seu exemplo e o seu percurso profissional 
e cívico merecem o maior reconhecimento 
da sociedade e do País.

Carlos Duarte
(Irmão - SCMVC)

Carlos Barbosa
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Enquanto profissional 
desta Instituição sinto 
grande orgulho por ter 
feito parte da equipa 
liderada pelo Eng.º 
Arlindo Maia. Tive o 
privilégio de fazer parte 
da construção da 
primeira grande Obra, 
o Lar de Terceira Idade, 

tendo acompanhado desde então toda a 
edificação da Santa Casa da Misericórdia de 
Vila do Conde. A determinação, inteligência, 
capacidade de projeção e execução de 
obra do Eng.º Arlindo Maia, ultrapassaram 
diariamente os limites do provável. 

Obrigado e Bem Haja!  

Carlos Lopes
(Eletricista Responsável - SCMVC)Carlos Lopes

Saber estar na 
vida assenta em 
qualidades pessoais 
que a experiência vá 
aperfeiçoando. Uma 
dessas qualidades é 
deixar-se guiar pelo 
sonho de servir que 
concretize a utopia do amor, que ajude à 
felicidade e à liberdade dos outros. 

O Eng Arlindo Maia é um modelo de 
entrega aos outros, sobretudo dos mais 
necessitados. Quem com ele vive sente, em 
cada momento, a energia vital que o move 
para servir sem qualquer outro interesse que 
não o prazer de dar. Foi esse mesmo estar 
que soube transmitir a toda a Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde.

SERVIR sem servir-se é também o lema dos 
LIONS que o Lions Clube de Vila do Conde 
incorpora no seu código de vida. Por isso 

a parceria do LCVC com a Santa Casa da 
Misericórdia se tem desenvolvido no dia a 
dia em favor da luta comum contra a fome; 
pela criação de melhores condições de vida 
para crianças, deficitentes e terceira idade; 
pela melhoria da visão. O Eng. Arlindo Maia 
não sendo, formalmente, LION, é-o de facto 
através do que realiza. Por isso é um dos raros 
cidadãos em Portugal que, não pertencendo 
a nenhum Clube LION, foi galardoado pela 
Associação LIONS Internacional com o 
prémio Melvin Jones, o prémio major com o 
nome do Fundador que distingue LIONS que 
se salientaram pelas suas obras e ações. 

A parceria entre LCVC e Santa Casa da 
Misericórdia persistirá para além do tempo e 
das pessoas, como bom modelo de entrega 
ao ideal de SERVIR e à utopia do amor que 
renasce a cada realização.

Carlos Lopes
(Lions Clube de Vila do Conde)
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A história de Vila 
do Conde, através dos 
seus diversos percursos, 
instantes e sobretudo 
marcos que definiram 
momentos, foram e são 
erguidos por cidadãos 
que, desde muito 
cedo, demonstraram 
capacidades de 
liderança, em defesa 
do bem de todos.Carlos Pontes

A obra que meu pai ajudou a erguer, 
na sede social do Rancho do Monte, cujo 
chão se fazia de difícil terraplanagem, 
a necessidade premente da ajuda de 
alguém que tivesse dentro de si o mesmo 
espírito associativo, levou o meu Pai a pedir 
ajuda a alguém que ainda hoje continua 

a ser uma personalidade de referência no 
associativismo, na defesa das causas sociais, 
no dar sem querer nada em troca.

Falo-vos de uma pessoa muito importante 
na vida de muitos vila-condenses.

Falo-vos de uma pessoa muito importante 
na defesa dos valores da nossa terra.

Falo-vos de um homem humilde, sincero, 
esquecido de si mesmo para ajudar os outros.

Falo-vos do Senhor Engenheiro, Arlindo de 
Azevedo Maia.

Como referi, este senhor foi essencial, 
porventura, tão importante como quase 
todos nós juntos, para ajudar a construir os 
alicerces, onde se ergue a monumental sede 
do centenário Rancho do Monte.

O meu Pai abordou-o com a sua 

Há trinta anos atrás 
acedi a um convite 
formulado pelo Sr. Eng.º 
Arlindo Maia.

Foi um dia feliz, pois 
a partir daí convivi com 
um HOMEM que me 
proporcionou, com as 
suas ações e com a 
sua maneira de ser e de 
pensar, momentos de 

Carlos Oliveira

grande satisfação. 

Foi deveras gratificante ter a possibilidade 
de pôr em prática as suas ideias e ordens, 
bem como a sua vontade aliada a um espírito 
empreendedor avançado.

O Eng.º Arlindo Maia conseguiu dar 
sentido a uma vida e a uma carreira que eu 
considerava quase satisfeita.

Enfrentei a seu lado novos desafios, 
aceitando as ideias de um homem que queria 

sempre mais, e que doou o seu tempo durante 
trinta e sete anos, vocacionado sempre nos 
mais necessitados e para engrandecimento 
desta instituição que é a Santa casa da 
Misericórdia de Vila do Conde. 

Bem-haja Sr. Provedor, foi assim que durante 
todo este tempo o apelidei e, será sempre 
assim, SR. PROVEDOR se me permitir, que 
continuarei a chamar-lhe. Um homem que me 
ensinou muito, que confiou em mim e fez com 
que eu continuasse a seu lado todos estes anos.

Que o bom Deus lhe conceda ainda 
muitos anos de vida ao lado dos seus, 
continuando a trazer todos dias a esta sua 
Casa a sua boa disposição, o seu saber e a 
sua vontade férrea de viver. 

Bem-haja.

Um grande abraço Sr. Provedor

Carlos Oliveira
(Enfermeiro Diretor - SCMVC até 2020)
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Eu, como jovem 
médico, tive o prazer 
de ter como inspiração 
futura, o Sr. Engenheiro 
Arlindo Maia. Muitos 
são os adjetivos que 
poderia usar para defini-
lo, contudo escolho o 
atributo de excelente 
comunicador. Sempre 
que tive o privilégio de 
falar com ele, contava-

me factos da sua vida que me inspiravam 
confiança e superação.

Assim, com o seu contributo, tornei-me 
melhor médico e melhor ser humano, tendo 
o privilégio de fazer parte desta família, que 
é a Santa da Misericórdia de Vila do Conde. 

Bem-haja pelo empenho e toda a 
dedicação à instituição! 

Carlos Santos
(Médico de Clínica Geral - SCMVC)Carlos Santos

simplicidade característica, ao que sem 
qualquer hesitação, recebeu um enorme 
abraço de concordância de que tudo que 
precisasse dele recebia.

A obra da sede do Rancho do 
Monte começou, as suas máquinas de 
terraplanagem ajudavam na difícil tarefa 
de planar o terreno, graças á bondade do 
Senhor Engenheiro Arlindo Maia.

A obra que hoje temos erguida na rocha 
firme da pedreira, que ajudou a moldar, é 
alicerce duradouro e eterno de que nunca o 
esqueceremos como um dos nossos maiores 
aliados, exemplo de como deve ser um líder.

A sua bondade, claro, é merecedora de 
tudo que precise, para ajudar os outros.

Assim, sempre colaboramos nas mais 
diversas iniciativas, da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde, instituição 
que pelas suas mãos, empenho, dedicação 
e alma dinamizou de forma absolutamente 

ímpar.

Como associação importante no tecido 
social, cultural e recreativo de Vila do 
Conde, sempre estaremos disponíveis, para 
colaborar em tudo que entenda necessário, 
porque imbuído desse espírito que plasma 
os verdadeiros líderes, consigo esperamos a 
merecer a honra de defender os interesses de 
Vila do Conde.

Por cá, temos erguido esse desejo através 
da nossa alma, cantando e dançando, 
porque em união com as vontades que o 
Senhor Engenheiro, Arlindo de Azevedo Maia 
queira continuar a desenhar em maquete, 
para passar ao real, quando assim o entender, 
nós estaremos sempre a seu lado.

Carlos Pontes
(Presidente da Associação Cultural e 

Recreativa do Rancho das Rendilheiras do 
Monte de Vila do Conde)
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Ao Sr. Eng. Arlindo 
Maia, ao “Ar Lindo” 
(aludindo à forma 
carinhosa com que 
partilhava a explicação 
do seu nome), para 
quem todas as 
minhas palavras serão 
insuficientes e incapazes 
de exprimir o sentimento 
envolvido: pelo 
trabalho realizado, pelo 

empenho e dedicação que o vi colocar para 
com todos os assuntos e pessoas, durante os 

meus 13 anos de trabalho nesta Instituição, que 
para mim é, e continuará a ser, indissociável 
da sua Pessoa, só posso dizer: OBRIGADA. 
Obrigada pelo privilégio de privar com um Ser 
Humano tão generoso e capacitado, a quem 
reconheço qualidades ímpares. Obrigada 
por todas as vezes em que corri a seu lado 
enquanto conversávamos, pela exigência 
diária, pelo trabalho como instrumento de 
concretização de sonhos…obrigada.

Cátia Pires Ferreira

(Coordenadora do Serviço de Atendimento e 
Acompanhamento Social - SCMVC)

Cátia Ferreira

É de coração cheio, 
com um grande 
sentimento de gratidão 
e com muita honra à 
mistura, que me dedico 
de seguida a escrever 
algumas palavras sobre 
o, Distinto, Provedor 
Arlindo Maia.

Conheci o Sr. Provedor, 
como preletor numa 
conferência sobre o tema “Sustentabilidade”, 
na Santa Casa da Misericórdia de Gaia.

Cumprimentei-o, felicitei-o pela sua 
preleção e transmiti-lhe a vontade de 
conhecer a Santa Casa da Misericórdia de 
Vila do Conde. 

Com um sim afável, a sua resposta não se 
fez esperar. 

E assim aconteceu…

 Lembro-me da forma calorosa como me 
recebeu e me apresentou na Misericórdia de 
Vila do Conde. 

Senti-me aluna, não pelo trato, mas pelo 
conhecimento e sabedoria que este em 
todo o caminho me ia transmitindo. 

Ali pude visualizar e testemunhar a 
SUSTENTABILIDADE de que o ouvira falar uns 
dias antes. 

Conforme apresentava os diferentes 
serviços, partilhava a sua experiência, que 
eu bebia…

Marcou-me, a sua vivacidade, a alegria 
de todo o projeto que me apresentava, 
a sua simplicidade e proximidade no 
cumprimento de todos aqueles com que nos 
fomos cruzando e a admiração, no sorriso e 
no olhar, daqueles que o cumprimentavam. 

A sua passagem junto das pessoas - 
colaboradores, utentes, técnicos, médicos, 
vilacondenses, etc. - era de um respeito 
majestoso que contrastava com a 
simplicidade do Homem de Bem-Fazer. 

A partir daqui sucederam-se vários 
encontros e partilhas que a Santa Casa da 
Misericórdia da Calheta muito agradece e 
reconhece (num registo de colaboração e 
disponibilidade ímpar). 

 Entre os encontros, faço memória da 
sua última Tomada de Posse, integrando os 
Corpos Sociais na qualidade de Provedor, 
e a Ceia de Natal de 2019, em que, para 
além do ambiente natalício, presenteou os 
presentes com uma sessão de fado (pelo 

Cecília Cachucho
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meu conterrâneo Edmundo Betencourt ?).

Registo também o projeto “Meu Sonho na 
Tua Mão”, do Centro de Apoio e Reabilitação 
para Pessoas com Deficiência (CARPD), em 
Touguinha, da Santa Casa da Misericórdia 
de Vila do Conde, que tinha como objetivo 
de realizar os sonhos dos seus utentes. Para 
muitos considerados impossíveis.

O sonho do Duarte Pereira, do Jorge 
Manuel Pereira e do José Lamas era visitar 
a Madeira. O Provedor Arlindo Maia, 
contactou-me e, num simples telefonema, 
falou da forma como realizar este sonho: já 
tinha benemérito para as viagens; precisava 
de alojamento e da restante logística. A Santa 
Casa da Misericórdia da Calheta abraçou o 
sonho e disponibilizou-se para o que melhor 
sabe fazer: receber…no alojamento, no 
acolhimento e no mostrar dos cantos e da 
gastronomia da nossa ilha. E o sonho dos 
irmãos Pereira e do Lamas concretizou-se! 

 “O sonho comanda a vida, é verdadeiro”, 
como tantas vezes me repetiu o Provedor 
Arlindo Maia. 

Este Homem acreditou!!! 

Só uma pessoa que pensa assim é capaz 

de uma obra tão grandiosa e digna, como é a 
Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde.

Um Grande testemunho para os que 
sonham…NUNCA DEIXEM DE SONHAR. 

 Todos sonhamos, é certo, mas pouco 
têm a ousadia de acreditar e a coragem de 
concretizar. 

O Provedor Arlindo Maia, seguindo os seus 
sonhos, soube harmonizar as potencialidades 
do pensar, sentir e agir, sintonizadas com 
gestos de generosidade e solidariedade, 
sempre com a batuta a apontar para a 
SUSTENTABILIDADE. Só possível, por alguém 
imbuído de uma cultura de enorme 
responsabilidade e com grande sentido de 
Missão na sua dádiva diária aos outros. 

 Bem-haja, Caríssimo Irmão e Provedor 
Arlindo Maia, pela Obra de BEM-FAZER! 
Grande lição de HONORIS CAUSA! 

Votos das maiores Felicidades e Alegrias 
sob a proteção da Senhora do Manto 
Grande, com um sentimento da minha parte 
de muita gratidão, privilégio e admiração.

Cecília Cachucho
(Provedora da da Misericórdia da Calheta – 

Madeira)

Homenagear alguém 
é sinal de que se está 
perante alguém que 
ultrapassa o vulgar e 
comum e sobressai num 
plano superior.

Reconhecer qualidade 
e dons, imaginação e 
criatividade é dever de 
quem é reto, honesto e 
sincero, nos seus juízos e 
apreciações.

Falar do Sr. Provedor Eng. Arlindo Maia é 
relativamente fácil, pois a sua vida e ação 
são de tal maneira ricas e vastas, que é 

impossível não serem reconhecidas. Ficam 
indelevelmente gravadas na memória de 
quem quer que seja.

Apesar de poucos encontros, geralmente 
pela Páscoa e Natal, na celebração da 
Eucaristia no Centro Social em Macieira 
da Maia, foi um prazer enorme conhecer e 
conviver, embora esporadicamente, com 
alguém que atrai, cativa e encanta.

A sua simplicidade, a proximidade com 
as crianças e jovens, a linguagem acessível 
que utilizava nas homilias, constituíram um 
encanto para quem observava e ouvia. 
Apelava sempre à disponibilidade, à 

Celestiano Ruas
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partilha, a olhar para o próximo carente 
e propunha objetivos, que deveriam ser 
conseguidos com trabalho, esforço e 
ambição.

Tudo o que se possa dizer, homenageando 
o Sr. Provedor, certamente ficará aquém do 

A história da nossa vida cruza-se com a 
vida do Eng.º Arlindo Maia, quando com 
uma imensa generosidade doou o terreno, 

Utentes do CARPD na companhia do Eng. Arlindo Maia

merecido.

Que a sua obra e vida sejam 
recompensadas…

Celestiano Ruas
(Pároco da Freguesia de Macieira da Maia)

onde o nosso Centro foi construído, para que 
pudéssemos ter uma habitação digna e uma 
vida mais feliz.

A sua presença entre nós é sempre muito 
apreciada, como de um pai se tratasse. 
Recordamos com muito carinho o Dia do Pai 
e a comemoração do seu aniversário, que 
com muita alegria queria partilhar connosco 
o dom da vida.

O Eng.º Arlindo Maia é exemplo para 
qualquer homem, com uma jovialidade 
admirável, transmite-nos muita alegria e 
toca-nos o coração para sempre!

Comissão de Utentes do CARPD - SCMVC

Em 1994 tive a opor-
tunidade e felicidade de 
integrar a equipa de cola-
boradores da Misericórdia 
de Vila do Conde, lidera-
da pelo Sr. Provedor Eng. 
Arlindo Maia.

 Foram 26 anos de 
intensa e permanente 
aprendizagem.

Falar do “Nosso Prove-

dor” …  Mais do que as palavras… falam as 
suas ações e as suas obras.

 Visionário e à frente do seu tempo!

Com grande capacidade de liderança e 
de Valores Humanos inquestionáveis.

De convicções fortes, de defesa 

intransigente da Instituição que representava, 
bem como das suas ideias para um melhor 
serviço à sociedade, sempre de uma forma 
leal e aberta. 

Sonhador que, com a sua audácia, 
inteligência, capacidade de trabalho e 
persistência foi tornando os seus sonhos 
realidade, respondendo diariamente ao 
apelo de Jesus “Tudo o que fizerdes a um dos 
meus irmãos mais pequeninos, a Mim o fazeis”. 

Os projetos sucederam-se uns atrás 
dos outros… sem parar.  Tudo planeado 
ao pormenor. Foram executados de uma 
forma notável, sem nunca esquecer a 
sustentabilidade da Instituição.

As dificuldades e problemas surgiam… mas 
rapidamente eram ultrapassados… e quantas 
vezes transformados em oportunidades!

Conceição Antunes
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Vezes sem conta, nos lembrava 
da importância de prestar um serviço 
Humanizado e de Proximidade.

Sr. Provedor Eng. Arlindo Maia… foi um 
privilégio e uma honra trabalhar consigo.

Sinto-me eternamente grata por todos 
os ensinamentos… por todo o crescimento 
profissional e pessoal que me proporcionou, 
por ter acreditado no meu trabalho e me 
ter deixado participar na concretização 
dos seus projetos, pelos desafios que me 
colocou (apesar das horas a fio a pensar 

como corresponder ao pretendido), pela 
sua exigência e rigor, pelas vezes que me fez 
sonhar, pela sua presença, simplicidade e 
discrição, pelos valores que me transmitiu, pelo 
seu sorriso fácil, pela sua alegria contagiante…

 Muito obrigada Sr. Provedor Eng. Arlindo 
Maia.

Que Nossa Senhora das Misericórdias o 
continue a proteger.

Conceição Antunes
(Diretora Geral - SCMVC)

A obra é o produto final 
da realização humana, seja 
ela de que natureza for. 

A nossa vivência terrena 
é curta.

Aquilo que conseguimos 
fazer em prol dos outros, 
para os ensinar, melhor servir 
e dignificar, ontem, hoje 
e amanhã, permanecerá 
para sempre, desde que 

seja algo que não se perca na banalidade ou 
no efémero epilogo do consumismo. 

Se a grandeza da dignificação do nosso 
semelhante for o lema da obra, o produto 
final será perene. Como vila-condense, como 
irmão da nossa Misericórdia, sinto orgulho na 
obra feita nos últimos trinta anos. 

Não ignoro os fundadores, não posso 
esquecer aqueles que durante os últimos 
500 anos serviram a nossa Misericórdia, de 
certeza que em momentos e com desafios 
bem difíceis. 

Mas em 1983, a nossa Misericórdia, após 
ter sido desapossada do hospital estava 
reduzida à prática do culto, sem qualquer 
funcionário ou colaborador. 

Hoje são mais de 850, que prestam serviço 
diariamente a cerca de 1100 utentes na 
Área Social e 2100 na Área da Saúde.  Tudo 

isto, movido por uma máquina de pessoas 
dedicadas, desde o mais simples ao mais 
graduado, que não regateiam o seu sacrifício. 

É nesta diversidade de serviços, na 
dedicação aos outros, na credibilidade que 
merece, e no rigor da sua gestão, que se 
concretizam as catorze obras de Misericórdia 
que constituem a sua razão de existir. 

Esta obra maravilhosa, que fala por si, é 
produto da total dedicação do Provedor 
Arlindo Azevedo Maia. Para sempre a nossa 
Misericórdia não mais o poderá esquecer.

Deixou-nos muito do seu património e 
muito mais do seu saber.

Durante estes 37 anos, tivemos a felicidade 
que Deus nos deu, de colocar este génio 
à frente dos seus destinos. Não podemos 
também esquecer a colaboração dos seus 
familiares, nomeadamente de sua esposa 
Laura Maia.  

Sinto orgulho de ter feito parte da sua equipa 
de trabalho, num projeto sempre com rumo, 
sustentabilidade e para melhor servir os outros. 

Se nos orgulha o passado, acredito que o 
futuro será ainda melhor para bem de todos, 
e da nossa Misericórdia.

Obrigado Provedor Arlindo Maia.
Delfim Maia

 (Presidente da Mesa da
Assembleia Geral - SCMVC)

Delfim Maia
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HOMENAGEM ROTARY 
– ARLINDO MAIA

Falar do Provedor da 
nossa Misericórdia, Eng. 
Arlindo Maia, é lembrar 
o sócio honorário do 
Rotary Club de Vila do 
Conde e o profissional 

de mérito que aquele clube oportunamente 
reconheceu com o apoio de toda a 
comunidade vila-condense.

“Dar de si antes de pensar em si” é um lema 
rotário que o Eng. Arlindo Maia sempre seguiu 
na sua vida.

Por onde passou, deixou a marca do 
exemplar profissionalismo, da determinação 
na liderança e do espírito de equipa.

Sempre promoveu a amizade. De 
sentimento humilde, atendia os simples e mais 
necessitados, transmitindo-lhes uma palavra 
amiga e empenhando-se na solução dos 
seus problemas.

De sorriso franco e aberto, irradia alegria e 
procura transmitir a quem com ele convive um 

sentimento de esperança e de um futuro melhor. 

Nunca abdicou de lutar por aquilo que 
entende que é verdade, que é justo, que é 
bom, melhor e mais benéfico para todos. 

Enfim, um verdadeiro Rotário de 
pensamento e ação.

Tem o dom de explicar e transmitir o 
seu saber aos outros, de modo a cativar a 
atenção de quem o ouve. Escolhe o diálogo 
e a persuasão, rejeitando a imposição e o 
confronto.

Impôs-se na vida e na sociedade vila- 
-condense pela sua obra. Até aos 54 anos, nas 
suas empresas particulares. Daí em diante, 
em benefício dos outros, sem nada receber.

Foi, por vezes, mal compreendido, mas 
a obra que ora nos lega é produto da sua 
dedicação e capacidade, e um orgulho 
para todos os vila-condenses.

O Rotary não mais pode esquecer este seu 
sócio honorário, felicita-o por tudo quanto fez 
em prol dos outros.

Delfim Maia
(Presidente do Rotary Club de Vila do Conde)

Entrevista a Deflina Vilar
Delfina Vilar, aos 83 

anos é um exemplo: mi-
nhota de gema, mas 
apaixonada pelo Porto, 
que encontrou em Vila do 
Conde, no Lar Residencial 
da SCMVC, a forma de vi-
ver dias felizes. Mostra uma 
jovialidade espontânea e 
quando lhe perguntamos 
se gosta de residir neste 

equipamento afiança: “aqui tenho tudo aqui-
lo que preciso, têm um serviço de qualidade, 
que me permite fazer aquilo que quero e con-
tinuar a ter uma rotina normal. Se não estives-
se aqui, quem cuidaria de mim? Aqui sei que 
nada me falta, sinto-me feliz “.

A ex-professora primária descreve Arlindo 
Maia como, “uma personalidade que se tem 
destacado em Vila do Conde pelo relevante 
trabalho que tem desenvolvido no âmbito da 
ação social. Graças ao seu dinamismo e espírito 
de iniciativa a Santa Casa tem realizado um 
meritório trabalho, pautado pela defesa dos 
valores sociais e da promoção da igualdade e 
da melhoria de vida das pessoas, em particular 
dos mais desfavorecidos. Dotado de um 
profundo humanismo, o seu amor ao próximo 
manifesta-se nos projetos em prol de todos 
os que sofrem. Desde a realização de várias 
atividades direcionadas aos mais vulneráveis 
até à construção de estruturas que prestam 
apoio aos doentes, aos incapazes, aos seus 
familiares e àqueles que buscam na instituição 
que dirige, o apoio e o amor Cristão”.

Delfina Vilar
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Setembro de 1987

- ... Senhor, só lhe peço 
- promessa

que o homem da Tia 
Fercidade (Felicidade) 
fique com as crianças e 
idosos da Vossa Instituição.

- 20 anos passados 
– o reconhecimento, a 
gratidão, a sensibilidade, 

a visão humanitária dos valores da alma de 
cada um, sem dúvida -  só ao alcance de 
Homem distinto.

...Setembro de 2007 -  Senhor Escultor

só lhe peço - que nos honre em 
representação dos artistas beneméritos:

- Teresa, Inês, Domingos Barros, Sousa 
Pereira e outros ...

- Execute o monumento aos Beneméritos 
e Benfeitores - que ao longo de 500 anos 
alimentam a Existência da S.C.M.V.C.

Este Senhor – Provedor - dá-nos o humilde 
exemplo de partilha desinteressada mas 
consciente Solidariedade, - da generosidade 
Inocente – sólida e pura, de honestidade leal 
–  semente para uma sociedade mais bela                                 
... mais justa...

Eu sei! ... Que Deus criou-nos todos iguais.

E possivelmente Deus não marcou o nosso 
Destino

- Daí a justiça, Injusta
de o Dom Nascer dentro de alguns,
... para o bem de todos ...

Eduardo Bompastor

Enaltece, a ação solidária de Arlindo 
Maia, ao longo de décadas, em prol da 
comunidade: “tem-se concretizado através 
da construção de vários equipamentos 
sociais e de saúde. Pela sua história de 
vida e idoneidade, o Provedor, Arlindo 

Maia, demonstrou na sua ação à frente 
dos destinos da Santa Casa as qualidades 
humanistas adequadas aos objetivos e 
valores que orientam esta instituição e que 
hoje se traduzem na luta por uma sociedade 
mais justa, sustentável e igualitária”.

Por fim segredo-vos que em momentos 
sentados ao fim do dia partilhei com este 
grande homem, suas Memórias

ouvia-o – ouvia-o – e mais rico
- corria p’ra partilha – na minha
mesa – em família:
- ensinamentos nobres de uma grande
lição de vida.

Dele – retirei verdade do que somos
- raízes – cultura – plena consciência
da existência dos nossos e vossos - Direitos
e Deveres

... assim orgulhosamente defendo-o:

o seu pai foi capador
o meu salva-vidas – pescador
nem o seu pai foi mais do que o meu
nem o meu mais do que o seu

Eu fui Professor - Artista – Escultor
O Senhor, Engenheiro - Provedor
- Eu não sou mais do que o Senhor

Mas, enquanto houver
- Igualdade – Fraternidade e o
profundo respeito
- pelo que ao mundo e a todos deu,
                                                 para mim,
o Senhor será sempre mais do que Eu
   E não sei a quem agradeça por ouvir

- Senhor Escultor, o Senhor -  não queria
                                                ... o senhor quer...

Eduardo Bompastor
(Escultor)
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O Sr. Eng.º Arlindo Maia 
dispõe de uma energia e 
vitalidade contagiantes, 
características que ditaram 
o seu percurso de vida e  a 
sua visionária determinação 
de intervenção social. 
Conheço o Eng.º Arlindo 
Maia há já longos anos, 
antes mesmo de iniciar a 
minha vida autárquica, e 

a sua capacidade de trabalho e dedicação 
sempre foram motivo de admiração.   

Não é possível dissociar do trabalho por 
si desenvolvido, a referência que constitui, 
nas mais diversas valências, a Santa 
Casa da Misericórdia de Vila do Conde. 
Verdadeiramente devotado à sua missão, ao 
longo dos 37 anos durante os quais assumiu 
o cargo de Provedor da Instituição, dedicou 
toda a sua atenção à prestação de um 
serviço com atendimento de qualidade, 
ao crescimento da rede de equipamentos 
que constituem a Santa Casa, assim como 
do número de utentes que estes servem. 
Reconheço-lhe a enorme capacidade 
de trabalhar em equipa que, acredito, ser 

fundamental à construção de grandes feitos. 

Paralelamente ao seu profissionalismo, 
o Eng.º Arlindo Maia é, sem dúvida, uma 
pessoa pela qual todos nutrem grande 
estima, desde os vários elementos dos órgãos 
sociais da Instituição, aos seus utentes e 
colaboradores, mas também todos aqueles 
que com ele, ao longo de todos estes anos, 
foram contactando, nomeadamente eu 
própria enquanto responsável pelo Pelouro 
de Ação Social, assim como toda a equipa 
que integra esta Divisão Municipal. 

A Câmara Municipal soube, em devido 
tempo, reconhecer a excelência do seu 
trabalho, tendo-lhe atribuído, em 2010, a 
Medalha de Mérito Municipal, e em 2018, a 
Medalha de Honra do Município, grau ouro, a 
mais elevada distinção municipal. Considero 
que todas as homenagens e reconhecimentos 
que lhe possam ser prestados são, para além 
de justos, importantes testemunhos da sua 
valiosíssima ação e do legado social que 
construiu no Concelho de Vila do Conde.

Elisa Ferraz
(Presidente da Câmara Municipal

de Vila do Conde)

Elisa Ferraz

É uma honra 
e orgulho, fazer 
parte desta equipa 
enquanto liderada 
por um ser humano 
como o senhor. De 
uma determinação 
e generosidade 
exemplares, amigo 
do seu amigo, autêntico.

Devido ao seu empenho e força de 
vontade, levou esta instituição a um lugar de 
referência na sociedade.

Agradecemos toda esta aprendizagem, 

a sua resiliência em não baixar os braços 
perante as adversidades, ao longo de todos 
estes anos.

Um bem-haja por todos os cumprimentos 
no corredor, por todas as palavras amigas, 
pelo sorriso e por toda a jovialidade com que 
nos presenteia.

Somos eternamente gratas por tudo.

Elisabete Correia 
Fátima Lopes 

Lídia Coentrão

(Colaboradoras da Unidade de
Exames de Diagnóstico Médico - SCMVC)

Fátima Lopes, Lídia 
Coentrão e Elisabete Correia
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O Senhor Provedor é 
uma fonte de inspiração 
diária. Nestes 12 anos 
de convivência pude 
testemunhar a energia, 
empenho e rigor com que 
se dedica aos seus projetos 
e também a forma justa 
e solidária como tenta 
ajudar os outros. 

Estas características aliadas à sua 
jovialidade tornam-no um modelo para todos 
os que o rodeiam. 

Separam-nos 46 anos e um dia, mas 
sempre que precisei nunca senti distância! 

Obrigada Eng. Arlindo Maia.

Ernestina Santos
(Médica de Neurologia - SCMVC)Ernestina Santos

É com muito orgulho 
que exerço atividade na 
Unidade de Cuidados 
Continuados da SCMVC, 
uma das muitas obras 
construídas pelo Sr. Provedor 
Eng. Arlindo Maia, que, 
como não podia deixar de 
ser, mais uma vez pioneiro, 
aderiu a um Projeto Piloto 
da Rede Nacional de 
Cuidados Continuados.

Um ser humano de grandes desafios, 
com o olhar sempre colocado no futuro, 
empreendedor, visionário e com uma 
sabedoria e valores pessoais inigualáveis.

É impossível não lembrar o seu dinamismo, 
a sua atitude positiva face às adversidades 
e as frases que tanto o caracterizam: “Deus 
quer, o homem sonha, a obra nasce”.

Fernanda Maia
 (Diretora da Unidade de Cuidados 
Continuados Integrados - SCMVC)

Fernanda Maia

Aquando da minha 
chegada à Santa Casa 
da Misericórdia de Vila do 
Conde fui recebido pelo 
Provedor Cessante, Senhor 
Engenheiro Arlindo Maia. 
Impressionou-me desde 
logo o trato fácil, a sua 
amabilidade e simpatia na 
forma como me acolheu. 

 Desconhecia então toda a dimensão 

Fernando Silveira

desta instituição e a grandeza da obra 
realizada durante os 37 anos do Engenheiro 
Arlindo Maia como Provedor. Trata-se sem 
dúvida de uma realização excecional onde 
me sinto honrado em colaborar.  

Um grande bem-haja Engenheiro Arlindo 
Maia pela sua generosidade e determinação 
e pela obra realizada. 

 Fernando Silveira
(Médico Neurologista - SCMVC)
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Homenageámos o 
Sr. Provedor Engenheiro 
Arlindo Maia pela sua 
dedicação às obras da 
Santa Casa da Misericórdia 
de Vila do Conde.

Solidariedade, responsa-
bilidade, profissionalismo, ho-
nestidade e humanização, 
são palavras que definem 
na perfeição o excelente ser humano que é.

Filipe Santos

Há 35 anos conheci 
o Sr. Provedor Eng. Arlindo 
Maia, acompanhei o seu 
percurso ao serviço da 
Misericórdia. Mais tarde, 
quando presidi à Junta 
de Macieira, falamos na 
construção do Centro 
Social em Macieira. Devido 
às nossas dificuldades, o 
Sr. Provedor disse: não se 
preocupe, a Santa Casa 

tem todo o gosto em construir o Centro Social 
em Macieira, arranje terreno, condições e 
preço, que nós compramos.

Assim nasceu o Centro Social de 
Macieira que presta um bom serviço à 
população, assim como todas as valências 

da Misericórdia, geridas com competência, 
dedicação e seriedade.

Obrigado Sr. Provedor, a sua obra ficará 
perpetuada na memória dos Vila-condenses.

Foi um bom lutador
Com armas limpas e honradas
Sempre ao serviço do bem
Com firmeza manejadas

Seu curriculum tão rico
Tão cheio e variado
Mostra-nos um homem bom
Homem sério e bem formado 

Francisco Araújo Carvalho
(Ex-Presidente da Junta de Freguesia de 

Macieira da Maia

Francisco Carvalho

Homem de valor e de referência na 
história do nosso concelho e da nossa 
freguesia, procurando sempre apoiar os mais 
desprotegidos, as crianças e os idosos.

Agradecemos o seu contributo para o 
desenvolvimento da nossa terra. 

Filipe Santos

(Presidente da Junta de Freguesia 
de Macieira da Maia)

Decorria o ano de 1989. 
Chegara um telefonema 
da Misericórdia de Vila do 
Conde ao consultório, que 
terminou na combinação 
de um almoço no Porto 
incluindo o Sr. Provedor, o 
Dr. Krug de Noronha e eu.

Nunca poderei esquecer Francisco Pimentel

este encontro. Os seus olhos azuis, penetrantes, 
quase cintilantes, irradiavam força e coragem 
ao descrever o plano de criar o Serviço Médico 
de Deteção Precoce do Cancro da Mama, na 
Santa Casa.  Assim, conheci o Sr. Eng. Arlindo 
Maia e, logo me apercebi que iria aceitar fazer 
parte deste projeto. Mais tarde vim a saber que a 
minha escolha fora orientada pelo seu saudoso 
amigo e distinto médico, Dr. Cardoso da Silva. 
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Chegado a Vila do Conde, logo 
programamos e iniciamos a execução, deste 
projeto. Com o apoio do 1º Plano Europeu 
de Luta contra o Cancro, havia já um 
mamógrafo, comprou-se um ecógrafo, criou-
se toda a logística necessária de instalações 
e recursos humanos. Seguiu-se a divulgação 
aos colegas dos centros de saúde e outros, 
em Reunião Médica na Santa Casa, muito 
participada e apreciada pelos presentes. Vi, 
“de novo” aquele olhar de entusiasmo, de 
satisfação, tão motivador… que senti Futuro! 
Muitos me compreenderão pois junto dele 
o sentiram também. Não pude, nem quis, 
ficar imune a uma personalidade tão forte; 
entendi Fernando Pessoa: “Deus quer, o 
Homem sonha a obra nasce”. 

Assim, há mais de trinta anos, com a 
Fisioterapia, recém-instalada, e a Imagiologia 
(curiosidade: ambas lideradas por clínicos 
Vila-Realenses e da mesma freguesia) se 
iniciou e expandiu o que hoje é um grande 
Serviço de Assistência na Saúde à população, 
pela SCMVC. Mais, esta Misericórdia de Vila 
do Conde, no seguimento do seu espírito 
fundador dos anos de 1500, reconverteu-
se num dos melhores e mais respeitados 

exemplos de todo o País. Sim, sabemos que foi 
difícil, mas há homens como ele, que criam e 
motivam equipas, de sorriso aberto, tornando 
o difícil, mais fácil! Poucos anos depois, 
continuando a conhecer e admirar a pessoa 
e a obra do Sr. Provedor, não só na minha 
área de atividade, mas no desenvolvimento 
de outras desde a criança à terceira idade, 
decidi que enquanto estivesse à frente da 
Santa Casa, eu estaria com ele, ou seja, só 
sairia quando ele o fizesse, o que aconteceu 
no ano transato. 

Haverá muitos adjetivos, e bem 
merecidos, de elevação e louvor, nesta 
sessão de Homenagem-Testemunho ao 
Benemérito Eng. Arlindo Maia. Especial 
admiração por alguém que, com tantas 
possibilidades familiares e económicas, 
caminhos abertos e lisos na sua frente, resolve 
dedicar, em prol da cidade que o criou e sua 
região, conhecimentos e amizades, saber, e 
sobretudo trabalho e amor especialmente 
aos mais carentes.                               

PARABÉNS VILA DO CONDE! 

Francisco S. Pimentel
(Médico Radiologista)

Acompanhei ao 
longo de mais de 30 
anos o Sr. Provedor Eng. 
Arlindo Maia no projeto 
da Clínica de Medicina 
Física e Reabilitação da 
SCMVC.

 Tive oportunidade 
de crescer com os 
desafios com que fui 

Ilídia Guimarães

confrontada e que fui superando sempre com 
a sua ajuda. A sua capacidade visionária, 
de evolução tecnológica e de crescimento, 
frequentemente acompanhada da frase 

“seria muito interessante …” foi o motivo 
de ver superadas as minhas expectativas. 
Devo enaltecer a forma profissional e 
inteligente de liderança, a simplicidade 
e disponibilidade intemporal para me 
acompanhar nesta caminhada. 

MUITO OBRIGADA.

Ilidia Guimarães
(Diretora da Clínica de Fisioterapia - SCMVC)
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Sentida Homenagem 
ao Eng. Arlindo Azevedo 
Maia

Nascido e criado em 
Vila do Conde, a Santa 
Casa da Misericórdia de 
Vila do Conde sempre 
se impôs para mim e ao 
longo do meu percurso 
e crescimento, como 

uma instituição de renome e de prestígio, à 
frente dos seus destinos e desígnios, o nome 
Sr. Provedor Eng.º Arlindo Maia ecoava em 
muitos encontros e, sem nunca nos termos 
cruzado, fui esboçando o desenho dessa 
pessoa na minha mente. 

Na celebração daquele que considero o 
nosso primeiro encontro, evoco o momento 
em que tive a oportunidade de conhecer tão 
ilustre pessoa. No Salão de Chá da Santa Casa 
de Misericórdia, um espaço repleto de história, 
era eu então um candidato a Presidente da 
Junta de Freguesia de Vila do Conde quando, 
num momento de pausa, fui surpreendido 
por um delicado toque no ombro. “É o Isaac 
Braga!?” alguém perguntou, como que a 
responder ao mesmo tempo, num sorridente 
tom e de gesto aberto. “O candidato à Junta 

de Freguesia!?” completou. Devolvendo 
o sorriso e simultaneamente validando a 
informação, desde logo fui cumprimentando 
o Sr. Provedor, dispensando a tão óbvia 
apresentação. 

Desde a troca das primeiras palavras, que 
ao primeiro “esboço” do Eng.º Arlindo Maia 
desenhei para mim, no decurso das relações 
institucionais que temos vindo a desenvolver, 
fui acrescentando mais relevo, mais traços, 
mais linhas e muita, muita cor. 

O Presidente da Junta de Freguesia de 
Vila do Conde e o seu Executivo, expressam 
a homenagem ao Engº. Arlindo Maia, 
saudando e agradecendo o empenho 
e a dedicação do Sr. Provedor, em prol 
da Santa Casa da Misericórdia de Vila do 
Conde, destacando o trabalho de um 
homem visionário que se empenhou e que, 
somando tantas conquistas, deixa uma obra 
absolutamente notável e merecedora de 
justo reconhecimento, fazendo dela uma 
referência institucional. 

Com elevada estima e apreço, 

Isaac Filipe Serrão Braga

(Presidente da Junta de Freguesia
de Vila do Conde)

Isaac Braga

Neste momento da 
sua vida, não posso deixar 
de recordar e agradecer 
a caminhada que me 
deu oportunidade de 
fazer junto consigo e 
com a Santa Casa 
da Misericórdia de 
Vila do Conde na 
implementação e no 
desenvolvimento dos 
Cuidados Continuados Integrados na Região.

Tínhamos então em fins de 2006 inícios de 
2007 apenas um Decreto-Lei para nos guiar e 
muita vontade de criar algo que efetivamente 
respondesse às necessidades de cuidados da 
população de forma cientificamente rigorosa 
e divinamente humana. E assim, arregaçamos 
as mangas e numa parceria honesta, franca 
fomos criando procedimentos, regras, formas 
de estar e de se fazer as coisas… fomos 
percorrendo o caminho que nós próprios 
íamos traçando, juntos pela vontade de fazer 
bem! Agradeço a Sua energia, que nunca 

Isabel Moura
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esmoreceu mesmo nos momentos que possam 
eventualmente ter sido menos bons, a Sua 
perseverança e inteligência, a forma afável, 
calorosa, transparente com que sempre me 
recebeu na Santa Casa, fazendo com que 
nunca me sentisse uma “outlier”. Obrigada! 

Cresci muito nesse percurso em termos 
profissionais e humanos e por isso também lhe 
agradeço!

Bem-haja.

Isabel Moura
(Coordenadora da ECR Norte)

Entrevista a
João Miguel

Foi na Casa da Crian-
ça da SCMVC que João 
Miguel encontrou o seu 
verdadeiro lar quando 
tinha nove anos. As du-
ras circunstâncias da 
vida familiar atiraram-no 
para esta instituição.

O que poderia ser dramático, foi “o me-
lhor que me podia ter acontecido na altura”, 
considera João Miguel. “Os meus irmãos já 
tinham ido para outras instituições, no meu 
caso fui mais tarde (…) era o mais novo. Só 
mais tarde se decidiu, porque não havia con-
dições para continuar em família”, conta.

O jovem, actualmente com 25 anos, revela 
que a adaptação a uma nova vida nesta 
instituição “não foi assim tão complicado no 
início como se associa ao facto de ser retirado 
dos pais, até porque era um miúdo que já 
pensava bastante. Acabou por ser mais fácil 
porque as crianças que já estavam foram 
muito sociáveis comigo, o que facilitou. Não 
nego que há crianças que tiveram passados 
complicados e às vezes essa maneira de 
estar é um bocadinho contagiante. Preferi 
agarrar-me às coisas boas e aqui não me 
faltava nada”.

Licenciado em Ciência de Computadores 
pela Universidade do Porto, o jovem poveiro 
assegura que o percurso feito na Casa da 

Criança é um marco inesquecível para a 
vida. “Quando precisei de sentir mais apoio 
foi precisamente quando fui para o ensino 
superior aos 18 anos, nessa altura senti a 
necessidade de ter apoio para fazer um 
percurso que me permitisse ter uma boa 
experiência. No primeiro ano da faculdade 
via os meus amigos a terem a sua casa, [e 
eu também gostaria de ter], quando eramos 
mais novos não tínhamos tudo o que os outros 
tinham (…) mas a realidade é que aqui nunca 
não me faltou nada. O facto de eu frequentar 
um curso superior foi algo de inédito na 
instituição, facultaram-me um apartamento 
na ala residencial para eu fazer lá a minha 
vida, pois naquela altura precisava de uma 
certa privacidade. Comecei a trabalhar em 
part-time pois queria a minha independência 
(…). Quando terminei o estágio foi quando 
começou uma outra aventura a sério”.

Enaltece a “capacidade que o Provedor 
tem de mudar vidas dos outros, sendo uma 
pessoa muito presente. Nas breves conversas 
que tinha com o Provedor, ele sempre nos 
incentivou a sonhar, a sermos ambiciosos, 
a andarmos de cabeça erguida. É uma 
influência muito grande na minha vida. Tenho 
de louvar todo o leque de oportunidades que 
surgiram devido a todo o ambiente criado por 
ele e pelas pessoas que lá trabalham.” “Sinto-
me muito bem com a vida que tenho e com 
o trabalho que desempenho [programador 
de software] e a isso deve o facto de ter sido 
acolhido na Casa da Criança de que estou 
grato”.

João Miguel
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Um dia, já lá vão 
alguns anos, o Sr. Eng. 
Arlindo Maia chamou-
me e perguntou-me o 
que achava de a Santa 
Casa tomar conta da 
saúde no concelho e, 
explicou-me o plano.

Fiquei atónito.
Pedi para pensar. João Salgado

Nessa noite não dormi. Depois a minha 
resposta foi óbvia – “conte comigo”.

E que bonito teria sido termos tido à 
escala do concelho o que, neste momento, 
oferecemos com a nossa Unidade de Saúde, 
no que respeita ao saber cuidar e bem servir.

Infelizmente, a tacanhez e vista curta dos 
mandantes regionais e nacionais à altura 
sabotaram o sonho deste Homem visionário.

Ficou a ideia!

Um exemplo.

João Salgado
(Diretor Clínico - Serviço de Cirurgia SCMVC)

Foi muito gratificante 
ter podido acompanhar 
o desenvolvimento da 
Imagiologia Médica na 
SCMVC, desenvolvimen-
to esse impulsionado pelo 
Eng.º Arlindo Maia, com o 
empenho e dedicação 
que sempre vi em tudo o 
que fez em prol da Miseri-
córdia de Vila do Conde.

João Xavier

Para além do entusiasmo com que 
abordava todos os assuntos relacionados 
com a Misericórdia, impressionou-me sempre 
o cuidado com que trata colaboradores e 
utentes, de tal modo que até era divertida 
a forma como recebia os cumprimentos, 

sempre calorosos, às vezes quase reverenciais, 
das pessoas que com ele se iam cruzando ao 
longo dos dias! Uma vez em que eu resmunguei 
qualquer coisa sobre o trabalho, o Engenheiro 
Maia telefonou-me e disse: “Olhe que isto 
é uma casa para dar saúde, não é para dar 
aborrecimentos!” Tinha razão, claro, e eu deixei 
de resmungar (ou resmunguei menos...).

E será sempre um prazer encontrá-lo no 
Salão de Chá e ouvi-lo dizer: “Tenha um resto 
de dia mesmo muito feliz!” É isso mesmo, Senhor 
Engenheiro: tentaremos ser felizes e fazer felizes 
aqueles que de nós precisam, mesmo sem o 
termos tão por perto. Para não deixarmos 
esquecer o seu legado.

João Xavier
 (Médico Neurorradiologista - SCMVC)

O Eng. Arlindo Maia é o 
principal responsável pela 
magnifica obra criada pela 
da Santa Casa da Miseri-
córdia de Vila do Conde. 
Tudo o que esta instituição 
é e representa para Vila do 
Conde deve-se ao traba-
lho de muita gente, mas 
essencialmente à liderança 
exercida de forma exem-

plar pelo Eng. Arlindo Maia, ao longo destes 37 
anos. Tive o privilégio de com ele trabalhar em 

Joaquim Laranjeira

alguns dos projetos, sempre com o objetivo de 
fazer crescer a SCMVC. A sua crença e entu-
siasmo eram contagiantes e não permitiam 
que ninguém baixasse os braços antes dos ob-
jetivos estarem cumpridos. Metas essas que se 
renovavam constantemente fazendo do dia 
a dia um desafio permanente. A Santa Casa 
da Misericórdia e Vila do Conde devem estar 
eternamente gratas ao Sr. Eng. Arlindo Maia 
por este ter dedicado uma boa parte da sua 
vida a esta magnifica Instituição.

Joaquim Laranjeira
(Órgão Social Cessante - SCMVC)
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O Sr. Eng. é um 
amigo que nos ajudou 
sempre muito. Foi muito 
importante desde a 
nossa entrada na Casa 
da Criança. Deu-nos 
uma casa com boas 
condições e conforto. 
Deu-nos um teto com 
todas as condições e 

permitiu-nos participar em muitas atividades. É 
muito especial para nós, porque se preocupa 
com o nosso bem-estar. Foi muito bom ter 
aberto o Centro de Fajozes, porque veio ajudar 
muitas pessoas que precisam. Obrigado Sr. 
Eng. por tudo o que fez por nós.

Joaquim Pereira e Jorge Pereira
(Utentes do Centro de Reabilitação Prof. Dr. 
Jorge Azevedo Maia em Fajozes - SCMVC)Jorge e Joaquim Pereira

ENG. ARLINDO MAIA, 
HOMEM DE VISÃO E AÇÃO

Habituei-me a usar 
o Programa Pastoral 
para escrever qualquer 
testemunho, seja para a 
vida das comunidades 
paroquiais, seja para as 
Instituições. Tenho uma 
convicção profunda. Ele 
deve sempre motivar-
nos e orientar-nos nas 
nossas considerações.

Sei que todos conhecem o grande objetivo, 
proposto para o triénio 2020-2023. Depois de 
termos descortinadas as interpelações que 
a fé e a esperança nos formulam, entramos 
no coração da caridade. Viver intensamente 
a caridade está, ou deve estar a congregar 
todos os nossos pensamentos e programas. 
Queremos, efetivamente, dar um único 
rosto à Igreja que peregrina em terrenos 
da Arquidiocese de Braga. Trabalhamos 
para ser uma Igreja Sinodal, ou seja, que, 
nas palavras e nas atitudes, caminha com 
todos, numa predileção opcional pelos mais 
desfavorecidos e carenciados. Acompanha-
nos a simbologia do samaritano que nos 
adverte para todos os feridos que se 
encontram à margem da nossa caminhada 
a exigir que paremos para cuidar deles com o 
óleo da consolação e o vinho da cura solícita.

Jorge Ortiga

Todas as instâncias da Arquidiocese 
são convidadas a descodificar o que estas 
duas palavras implicam. Queremos, por isso, 
ser muito concretos e, perante a vida de 
todos, colocamos três verbos: olhar, cuidar, 
acompanhar. Para concretizar cada uma 
destas palavras escolhemos três pequenas 
frases. Para olhar, “Onde há amor há um 
olhar”; para o cuidar, “Onde há amor nascem 
gestos”; para o acompanhar, “Onde há amor 
aí habita Deus.” O amor exige a coragem 
de ver, desafia a gestos que dele devem 
nascer para cuidar ativamente de modo que 
acompanhemos como Deus acompanharia. 
Na verdade, somos continuadores da missão 
de Cristo que se comprometeu com a causa 
humana gastando a Sua vida “para que 
todos tenham vida em abundância”. Isto é 
um trabalho para todos os dias, para todos 
os cristãos individualmente e para todas as 
instituições da Igreja em aventura comunitária.

Resumidamente sublinho. Deus é amor 
e está no amor. O amor nasce da fé mas 
é orientado por uma capacidade grande 
de ver os problemas para depois encontrar 
respostas em gestos concretos. Três atitudes: 
Amor, Visão, Ação.

A história das nossas instituições tem sempre 
rostos de pessoas. A Santa Casa da Misericórdia 
de Vila do Conde está indelevelmente 
marcada pela presença do Eng. Arlindo Maia. 
São muitos anos e muitas histórias a contar.
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Na lógica de quanto afirmei anteriormente, 
o Eng. Arlindo Maia, na Misericórdia, foi um 
testemunho de Visão e Ação. Visão no sentido 
de intuir as necessidades das populações e 
com o intuito de ver longe, indo para além 
do que parecia normal e expectável. A 
Santa Casa está dotada de valências que 
a colocam na vanguarda do mundo social. 
São respostas engenhosas e ousadas que 
tranquilizam as populações. Muitas vezes 
limitamo-nos a imitar percorrendo caminhos 
por onde todos andam. Quando existe 
uma visão da realidade humana não nos 
contentamos e ousamos sonhar através 
de uma coragem criativa e inovadora 
que marca a história. A Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde é uma coisa 
antes do Eng. Arlindo Maia e outra totalmente 
diferente depois da sua coordenação hábil 
e integradora de uma equipa que sempre o 
acompanhou nos seus sonhos e ousadias.

Se houve visão, para ver as necessidades 
e ver longe, também houve ação, gestos que 
demonstram a consistência da misericórdia. 
As Santas Casas têm como ideário as Obras 
de Misericórdia e não apenas ideias sobre 
a Misericórdia. São muitas e variadas. Cada 
uma encerra desafios variados. A História 
regista tudo o que foi feito e é bom que o 
anote nos seus anais não por vaidade, mas por 

verdade e estímulo para que outros prossigam 
idênticos caminhos. Muita obra feita, mas 
mais a fazer. O caminho está aberto, importa 
continuar. É quase impossível elencar as obras 
materiais edificadas como espaços e lugares 
onde as Obras de Misericórdia acontecem 
diariamente. Os utentes, verdadeira razão de 
tanto trabalho e dedicação, sabem quanto 
aconteceu nos últimos anos. Serão eles, no 
presente e no futuro, a testemunhar que a 
passagem do Eng. Arlindo Maia marcará a 
história da Santa Casa para sempre. 

Da minha parte, em termos pessoais e 
como Arcebispo, sinto ser meu dever deixar 
um sincero reconhecimento, caríssimo Eng. 
Arlindo Maia, por ter ele sabido aliar visão e 
ação, de um modo harmonioso e constante.

Obrigado por nos ter ajudado a 
compreender, mesmo antes deste programa, 
que “onde há amor há um olhar”, “onde há 
amor há gestos” e tudo porque “onde há 
amor aí habita Deus.”

Rezo para que Deus o cumule com as 
Suas bênçãos. Continuarei a retribuir-lhe uma 
amizade sincera e grata.

Jorge Ortiga
 (Arcebispo de Braga e Primaz das Espanhas)

Ao aproximar-se o 
Natal de 2008 é oportuno 
avaliar a grande Obra 
do Provedor Eng. Arlindo 
Maia, que deu enorme 
impulso à Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do 
Conde, desenvolvendo 
estruturas e atividades 
extremamente importantes 
para todos os membros 
da Comunidade Vila- José Cardoso da Silva

-condense, especialmente para os mais 
fragilizados. Tudo dentro dos princípios 
cristãos que inspiram e orientam as atividades 
das Santas Casas da Misericórdia, mas dando 
amplo espaço ao espirito de iniciativa, 
dinamismo, trabalho intenso, e profunda 
vivência de um sentido de solidariedade 
que o Eng. Arlindo Maia amplamente 
demonstrou, com enorme eficácia, como 
Provedor. Outros falarão da vastíssima obra 
social visando as pessoas idosas, os grandes 
dependentes, as pessoas com deficiência, as 
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crianças em risco, para citar apenas as áreas 
mais importantes.

Compete-me referir a criação e o 
extraordinário desenvolvimento da área 
da saúde. Com efeito, tendo-se iniciado 
com uma Unidade de Medicina Física 
e Recuperação, rapidamente avançou 
para o Diagnóstico na Cardiologia, na 
Gastrenterologia (Endoscopia Digestiva), na 
Imagiologia, levando à aquisição dos mais 
modernos equipamentos, nomeadamente 
TAC e Ressonância Magnética Nuclear. Daí à 
Clinicas foi um passo, dispondo de consultas 
em praticamente todas as especialidades 
médicas, bloco operatório com duas 
salas onde se realizam todos os tipos de 
cirurgia, unidade de recobro devidamente 
monitorizada e excelentes enfermarias, 
pondo à disposição de Vila do Conde, 
serviços clínicos de alto nível, incluindo um 
serviço de atendimento médico permanente, 
acessíveis a toda a gente, graças a acordos 
do seguradoras e sistemas de saúde.

Sendo um leigo, o Eng. Arlindo Maia 
conseguiu, graças à sua inteligência e 
perspicácia e aconselhamento técnico 
criteriosamente utilizado, criar uma estrutura 
de saúde de alto nível que honra a Santa Casa 
da Misericórdia de Vila do Conde e honra a 
nossa Terra, quer pelo seu nível técnico, quer 
pelo seu excelente corpo clinico, quer, ainda, 
pelo humanismo e carinho com que são 
atendidos os doentes.

O Provedor Eng. Arlindo Maia deixa 
marcas indeléveis nesta Santa Casa 
da Misericórdia de Vila do Conde que 
perdurarão pelos tempos e darão testemunho 
da sua forte personalidade que, no trabalho 
e dedicação pelo próximo se exprimiu de 
modo admirável e com os resultados que 
todos vemos e sentimos.

Dezembro/2008

José Cardoso da Silva
(Falecido a 05/04/2012)

(Presidente da Assembleia Geral - SCMVC
no período de 1999 a 2012) 

www.agal.pt

A sua casa,
as suas cores!
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Ex.mo Sr.Provedor 
da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do 
Conde,

Acuso o convite e 
agradeço a gentileza 
com que insistiu em ter-
me presente na festa 
de inauguração do 
monumento que vão 
dedicar à memória dos 

José Gonçalves

beneméritos e benfeitores dessa Instituição.

Estaria presente, com muito gosto se a 
saúde me ajudasse. A verdade é que estou 
bastante cansado.

Todavia não posso nem devo deixar de 
participar no acontecimento, faço-o deste 
modo, simples mas verdadeiro.

Levantar monumentos em honra 
de alguém ou escrever memórias de 
acontecimentos nem sempre corresponde a 
uma questão de justiça.

Neste caso da Santa Casa da Misericórdia de 
Vila do Conde é mais que justo, é uma obrigação 
de gratidão e de reconhecimento da verdade. 

A obra está à vista de todos; o Lar com 
todos os seus serviços, a Residencial Rainha 
Dona Leonor, a Casa da Criança, a Sopa 
dos Pobres e Peregrinos na Casa das Rosas, 
o Hospital da Misericórdia com as suas 
valências competentes e contínuas, os 
Serviços Continuados aos acamados e até a 
assistência religiosa aos moribundos.

Sob o ponto de vista cultural e histórico 
lembro a Igreja da Misericórdia limpa e 
asseada e a Casa Museu recentemente 
inaugurada e na qual se guardam os 
valores de arquivo que integram, instruindo 
e escrevendo através dos tempos. Tudo 
isto bastava para se celebrar a festa. Mas a 
Irmandade fez mais. 

Saiu para fora das muralhas da cidade 

e foi ao encontro das necessidades das 
pessoas que vivem na periferia. Criou 
estruturas nas aldeias do concelho e com as 
suas mãos misericordiosas, distribui benesses 
aos necessitados. São testemunho desta 
afirmação, a Casa de Touguinha, de Macieira 
e de outras localidades. Tudo o que acabo de 
referir refere-se ao corpo da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde. Ora, nenhum 
corpo vive, cresce e se valoriza sem alma. A 
alma é o princípio vital de todo o ser vivo. 

O Padre António Vieira dizia: Tirai a alma 
a qualquer ser vivo e ele morre. Deixai-me 
perguntar: Onde está a alma desta Santa 
Casa?

Não cometo nenhuma injustiça, antes 
pelo contrário, presto culto à verdade se 
disser que durante os últimos quarenta anos a 
alma da Santa Casa da Misericórdia de Vila 
do Conde foi o Sr. Eng. Arlindo Maia, a quem 
presto a minha homenagem de gratidão, 
respeito e amizade. Conheci-o quando há 
cerca de 11 anos aceitei, a seu pedido, 
prestar a assistência religiosa à Instituição. 
Sempre o observei como um homem 
atento aos projetos assistenciais e sobretudo 
um Provedor presente nas mais diversas 
circunstancias, na secretaria, recebendo, 
despachando, idealizando, projetando, 
nas celebrações, cantando, sorrindo, 
conversando e até nos funerais, rodeado 
pelos Irmãos da Misericórdia, rezando pelos 
mortos e confortando os vivos.

Por isso, Sr. Provedor Eng. Rui, peço-lhe 
que no dia da inauguração do monumento 
em honra dos benfeitores da Santa Casa da 
Misericórdia que, com as suas esmolas, ofertas 
e legados ajudaram a construir as estruturas 
materiais que referi, diga a todos os presentes 
que ali, também palpita a alma do Senhor.

Padre José Gonçalves
(Assistente Espiritual - SCMVC)
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grandioso aos Vila-condenses, a que todos 
nós nos devemos orgulhar. Será sempre 
o Obreiro desta generosidade que será 
ecoada e reconhecida por todo Portugal. 

José Maria Igreja
(Colaborador do Lar de Terceira Idade- SCMVC

 de 1989 a 1997)

Em nove anos de 
colaboração com o Engª 
Arlindo Maia destaco 
a sua honestidade, a 
sua força de trabalho, 
a sua visão para a 
concretização de sonhos, 
mas acima de tudo, a sua 
dedicação ao próximo e 
a Vila do Conde.

Deixa um legado 
José Maria Igreja

A vida e obra do 
Eng.º Arlindo Maia não 
pode ser escrita em 
algumas páginas, pois 
é longa a lista dos seus 
feitos e realizações, 
apenas equiparada à 
lista dos seus sonhos. 
Foi sempre um homem 
à frente do seu tempo, 
viu sempre mais além, 

onde outros viam problemas e adversidades, 
ele encontrava soluções e oportunidades 
de melhoraria, de alcançar mais. Ainda 
hoje, mantém esse espírito irrequieto e 
empreendedor, oferecendo à Misericórdia 
de Vila do Conde a sua vitalidade e 
disponibilidade. 

Liliana Aires
(Diretora do Centro Interpretativo de 

Memórias - SCMVC)

Liliana Aires
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ENG. ARLINDO MAIA
ÍCONE DA 
SOLIDARIEDADE SOCIAL

A vocação da 
quinhentista Misericórdia 
de Vila do Conde 
é a da prática das 
Obras de Misericórdia, 
particularmente das 
Obras Corporais. Fiel à 
sua missão, porém, a 

sua tradição era, sobretudo, a da prestação 
de cuidados de saúde. E, ao longo dos anos, 
muitas e muitos encontraram o apoio de 
que necessitavam na saúde no Hospital da 
Misericórdia dali saindo melhor revigorados 
para enfrentar os desafios de uma vida que 
nem sempre se afigurara auspiciosa.

Na sequência da Revolução de Abril, com 
as sucessivas nacionalizações, a Misericórdia 
ficou sem o seu Hospital. Restaram-lhe quase 
só uma bela Igreja e o seu zelador…

Algum tempo depois, o Engenheiro 
Arlindo Maia, deixou-se seduzir pela 
Misericórdia. Com muito engenho, muita arte 
e muito coração, dedicou-se-lhe por inteiro. 
Ele, herdeiro de uma cultura judaico-cristã, 
assumia como sua sorte a sorte dos outros e, 
pelos outros não recusava fazer tudo quanto 
reconhecia estar ao seu alcance. Liderante 
como sempre, envolveu outras pessoas de 
bem. Como bom timoneiro, andava à frente, 
encorajava e não permitia que alguém 
desistisse. E a Misericórdia de Vila do Conde foi 
crescendo e diversificando as suas respostas 
sociais e os serviços nas áreas da educação, 
proteção social e saúde. Crianças, jovens, 
pessoas com deficiência e idosos ali têm 
vindo a encontrar os apoios de que carecem 
e os serviços que os acompanham, ajudam 
a crescer, a contemplar a vida com emoção  
e a construir um devir de esperança. Com 
opção preferencial pelos mais carenciados, 
mas sempre sem que alguém fique para trás. 

Hoje, como prestadora de serviços 
sociais da melhor qualidade e mesmo como 
empregadora, a Misericórdia é a grande 
realidade que orgulha todos os vilacondenses.  
É, também, uma grande realidade nacional: 
particularmente na cooperação com o Estado 
na proteção social é a maior instituição do País!

E, na prática, em todo o concelho 
ninguém lhe é estranho: quer porque ali 
trabalha (entre trabalhadores do quadro e 
prestadores de serviço são cerca de mil os 
que ali se  dedicam), quer porque também 
ali muitas pessoas encontram respostas para 
as suas necessidades (são milhares as pessoas 
que diariamente são beneficiadas pelos 
serviços da Misericórdia). E ainda porque 
todos estes, utentes e trabalhadores, têm 
familiares e vizinhos que se sentem irmanados 
na Misericórdia e dela beneficiam direta ou 
indiretamente. 

A Misericórdia é a realidade mais 
transversal de todo o concelho!

Mas, quem acompanha a Misericórdia 
vê que ali as Obras de Misericórdia Espirituais 
também foram assumidas e são praticadas. 
A maneira como os seus utentes são servidos 
e  consolados, os seus trabalhadores 
potencializados e estimulados e os familiares 
de uns e outros, ora são corrigidos para melhor 
assumirem a vida ora são animadoramente 
acompanhados, é uma marca bem distintiva 
da Misericórdia de Vila do Conde. Melhor: 
é a marca do Engenheiro Arlindo Maia, que 
parece conhecer todos, amar todos e querer 
servir a todos. Voluntariamente, solidariamente, 
dedicadamente, entusiasticamente.

Por tudo quanto tem feito pela Misericórdia 
de Vila do Conde – e não só – o Engenheiro 
Arlindo Maia é um dos melhores e perpétuos 
ícones da solidariedade social cristã. 

Bem haja!

Lino Maia
(Presidente da CNIS)

Lino Maia
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Por uma feliz 
coincidência, toda a 
minha vida profissional 
como Assistente Social 
da Segurança Social 
e Coordenadora da 
Equipa de Ação Social 
de Vila do Conde nos 
últimos 25 anos, coincidiu 
com o mandato do Sr. 
Provedor Arlindo Maia.

E nessa qualidade, 
Lisete Reis

tive o privilégio de acompanhar a 
implementação e o desenvolvimento de 
todas as Estruturas e Respostas Sociais 
criadas ao longo dos últimos 40 anos, cuja 
importância para o bem-estar de toda a 
comunidade, com especial ênfase para os 
grupos mais vulneráveis, é um legado de um 
valor incalculável para todos nós e para as 
gerações vindouras!

Destaco como um dos traços 
dominantes da personalidade do Sr. Provedor 
a sua genuína atitude em saber escutar e 
auscultar todos aqueles que lhe pudessem 
dar opiniões e contributos. Com a equipa 

da Segurança Social, era sua preocupação 
ouvir atentamente as nossas preocupações 
e reflexões sobre a realidade do concelho, 
sobre a insuficiência ou não existência 
de respostas institucionais face aos novos 
problemas sociais emergentes.

É absolutamente indiscutível e 
consensual que o seu dinamismo imparável, 
a sua sensibilidade para os problemas sociais, 
a sua invulgar capacidade de gestão e 
visão do futuro, fizeram nascer em Vila do 
Conde Equipamentos de excelência, que 
se tornaram modelos de referência a nível 
nacional e preciosos instrumentos de trabalho 
no âmbito da Ação Social desenvolvida no 
nosso concelho!

Por último, não posso deixar de agradecer 
publicamente a colaboração permanente, 
próxima e atempada com a equipa de Ação 
Social da Segurança Social. 

Bem-haja!

Lisete Araújo Reis
(Assistente Social e Coordenadora da Equipa 

Local de Ação Social de Vila do Conde até 2019)

Falar do Sr. Eng. Arlindo 
Maia é uma tarefa em 
simultâneo muito simples, 
e muito complicada. 
Complicada, porque teria 
imensos testemunhos/
passagens do nosso 
trabalho, enquanto 
parceiros institucionais, 
que não caberiam em 
tão pouco espaço.

Simples, porque o Sr. Eng. Arlindo Maia, sempre 
demostrou ser um homem simples e humilde, e 
por isso era muito fácil trabalhar com ele.

Construiu a partir das suas experiências 

e vivencias familiares de criança, exemplos 
ímpares de humildade, trabalho e dedicação. 
Dedicação à causa dos mais desfavorecidos. 
Foi sempre um visionário, e sobre esta 
qualidade teria muito a dizer…quando o 
meu telefone tocava eu pensava “o que será 
que já está a projetar/arquitetar? Ainda não 
acabei, o acordo de cooperação de Fajozes 
(p. ex.) e já me vai falar de quê?…”, porque 
a sua preocupação com a questão social e 
económica das pessoas mais desfavorecidas 
tinha urgência, era urgente, cobrir de respostas 
sociais, respostas adequadas e inexistências 
em Vila do Conde, para dar esperança e 
alento aos que mais precisavam…. Foi no 

Luísa Martins
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seguimento desta “pressa/urgência”, que 
num dos telefonemas que me fez, e à Dra. 
Lisete, ilustre colega do Serviço da Segurança 
Social de Vila do Conde, perguntou: tenho 
uma casa vaga no Centro de Vila do Conde, 
o que precisam????? Nasceu mais um “filho” 
a “Casa das Rosas” ……

Conseguiu mobilizar técnicos, dirigentes 
e políticos para a CAUSA SOCIAL…ajudava 
na sombra os que lhe batiam à porta, para o 
que fosse preciso….

Mas também aos  serviços da SS respondia 
com um sim, ou para integrar um utente, 
ou para prestar serviços a uma situação de 
vulnerabilidade, ninguém podia ficar com 
fome… e também sobre esta questão teria 

tantos e bons exemplos, de situações que 
tivemos e que sempre resolveu…

Sr. Eng., é por isso que é tão complicado 
falar do Sr., teria muita coisa para contar e 
dizer sobre si e do tempo que trabalhamos 
em parceria.

Um bem-haja!

Um grande agradecimento pela 
construção de um concelho melhor!

Um forte abraço!

Luísa Martins

(Técnica de Acompanhamento da 
Segurança Social do Centro Distrital do Porto)
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Escrever sobre 
os últimos anos da 
Santa Casa da 
Misericórdia de Vila 
do Conde, é escrever 
sobre um projeto 
de transformação 
e modernização de 
uma penta-secular 
Misericórdia, para se 
ajustar aos desafios 
do último decénio Manuel de Lemos

do Século XX e preparar a Santa Casa para o 
primeiro quartel do Século XXI.

Ao longo destes anos, tive o privilégio 
e a honra de ser um espectador atento e 
um observador interessado da execução 
desse projeto. Sem qualquer preocupação 
de ser exaustivo ou sequer sequencial no 
tempo, vi nascer o Lar de Idosos, a Unidade 
de Grandes Dependentes, e as Residências 
Protegidas, vi nascer a Unidade de Medicina 
Física e de Reabilitação, vi nascer a Creche 
e o Jardim de Infância, vi nascer a Valência 
de Saúde, quer na sua componente de 
Agudos, quer na sua componente de 
Atendimento Permanente, quer na sua 
componente de Cuidados Continuados.

Sobretudo retive, a par deste 
dinamismo, o rigor da gestão e a 
perspicácia estratégica no sentido de 
organizar a Misericórdia para prestar serviço 
à Comunidade e, nomeadamente, fazê-lo 
de forma coerente e sustentada. A Santa 
Casa da Misericórdia de Vila do Conde é um 
exemplo e um modelo de empreendorismo 

social ao serviço de uma população e, 
dentro dela, aos que mais precisam. Claro 
que, numa Instituição de Economia Social 
em que se associam pessoas, o destino 
dessa Instituição está indelevelmente ligado 
à capacidade, inteligência e liderança dos 
seus responsáveis. E a irmandade da Santa 
Casa teve a arte e o engenho de encontrar 
um responsável que constituiu uma equipa, 
definiu um projeto em nome da Missão e o 
executou de forma notável.

Refiro-me obviamente ao meu querido 
Amigo Engenheiro Arlindo Maia que, ao 
longo destes anos, tem sido a face e a alma 
da Santa Casa da Misericórdia de Vila do 
Conde. Sou testemunha da sua capacidade 
em pensar e em fazer, sempre com o sentido 
do dever e sempre com a exata noção dos 
valores e da inspiração cristã que, a cada 
momento, cabe à Misericórdia assegurar. 
E, sobretudo, gostaria de referir, neste 
sentido, a sua dedicação à causa comum 
das Misericórdias Portuguesas e à União das 
Misericórdias Portuguesas e o exemplo que 
tem representado para muitas delas.

O prestígio, o respeito e a admiração 
que todos reconhecem à Misericórdia de 
Vila do Conde são o melhor testemunho 
da marca do Senhor Engenheiro Arlindo 
Maia enquanto cidadão e Homem de 
Misericórdia.

Manuel de Lemos

(Presidente da União das
Misericórdias Portuguesas)
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Entrevista a 
Manuela Pelayo

Desde quando a 
sua filha frequenta o 
Centro de Apoio e Re-
abilitação para Pes-
soas com Deficiência 
(CARPD - SCMVC)?

A Andrea fre-
quentou o CARPD 
por volta do ano de 
1995. Primeiro no re- Manuela Pelayo

gime de ir de manhã e regressar à tarde, de-
pois em 1998 em regime de residente.

Como progenitora o que pensa desta 
instituição?

Foi uma obra importantíssima, porque, 
como a minha filha, havia famílias com 
dificuldade de lidar com os vários tipos de 
deficiência por não haver a quem recorrer. 
Tudo faltava à época. Na paralisia profunda 
não havia tratamento específico. Pouco ou 
nada se podia fazer a não ser frequentar 
centros de fisioterapia, os que aceitavam 
estes casos, para não atrofiar a parte muscular 
e em casa tentar exercitar a parte intelectual 
através de jogos.

Tem feito a diferença na vida da sua filha a 
frequência nesta instituição?

Com o passar do tempo e a natural 
evolução fruto da experiência tornou-se 
mais eficiente e imprescindível. Ela cresceu 
e deixou de ser aquela menina. Os irmãos 
também cresceram seguindo o seu rumo. 
A mãe aposentou-se e a Andrea tem a sua 
casa onde se sente feliz. Gosta de visitar a 
família mas regressa sempre com alegria ao 
seu mundo.

Qual é a sua opinião sobre o serviço do 
Centro à comunidade local?

É imenso e de incontestável valor. A 

maneira como acolhem, tratam e acarinham 
os utentes, com muita humanização e 
integração, dando--lhes uma qualidade de 
vida talvez impossível de terem em casa. O 
Centro de Atividades Ocupacionais serve 
para a realização de tarefas, algumas de 
grande criatividade e eficiência na execução. 
Finalmente o serviço de apoio ao domicílio. 
Tudo integrado contribui para a qualidade de 
vida dos utentes e isto merece o meu respeito, 
os meus maiores elogios e agradecimento.

Considera que este serviço social é 
devidamente reconhecido?

Sim, é devidamente reconhecido, quer 
pela sociedade civil, quer pelas entidades 
responsáveis. De realçar a forma eficaz e 
pronta como geriram e ultrapassaram esse 
período dramático da COVID-19 para todos 
nós, transmitindo tranquilidade às famílias e a 
certeza de nós não podermos ter feito melhor.

Qual é a imagem que guarda do Provedor 
Arlindo Maia?

É a imagem dum filantropo, dum homem 
com preocupações humanitárias, que se 
esforça por melhorar a situação dos outros. 
Um homem dinâmico que no auge da sua 
carreira abraçou tão grande missão. Não 
gosta de ouvir nãos, indo à luta e nunca 
desistindo. Como qualquer líder, sabe escolher 
a sua equipa e incentivá-la. Assim, contribuiu 
para melhoria da qualidade de vida em todos 
os setores desde a saúde, ao apoio aos idosos 
e deficientes, crianças em risco, apoio ao 
domicílio, cultura, etc. Pelo que todos os vila-
condenses muito têm de agradecer e louvar.

Digo isto por conhecimento pessoal, 
por ter tido o privilégio de estar a seu lado, 
juntamente com o meu falecido marido, na 
qualidade de Irmãos da Santa Casa desde 
o nascimento da primeira obra: o Lar da 
Terceira Idade em 1989.
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…É difícil encontrar 
adjetivos para a 
singularidade do Eng. 
Arlindo Maia. Não 
poderei deixar de 
aludir à dimensão 
humana, honrando 
os compromissos com 
a comunidade onde 
nasceu, mas é também 
incontornável, neste 
plano, referir o seu 

elevado caráter, o temperamento ousado, 
mas sensatamente refletido, a sua humildade 
e vontade de serviço ao Outro. Falar do 
legado de Arlindo Maia é falar da Santa Casa 
da Misericórdia de Vila do Conde. Provedor 
visionário, Homem de ação, Vila-condense 
dedicado. Quase quatro décadas depois de 

ter iniciado funções à frente da instituição, a 
obra social, a atividade e o desenvolvimento 
que promoveu colocam-na como referência 
e exemplo não só na região norte, como no 
resto do país.

Neste breve depoimento gostaria 
ainda de enfatizar o reconhecimento 
de seus pares, conterrâneos e amigos, 
patente, desde logo, nesta iniciativa e 
convite. Associando-me à homenagem que 
prestam ao Engenheiro Arlindo Maia, na 
edição especial do Terras do Ave, associo-
me ao agradecimento coletivo de uma 
comunidade, reconhecendo o contributo 
inestimável para o futuro do concelho.

Marcelo Rebelo de Sousa

 (Presidente da República de Portugal)

Muito haveria para 
contar nestes 15 anos, 
que tive o prazer de 
partilhar momentos com 
o Sr. Provedor Arlindo 
Maia. O episódio mais 
marcante foi o dia da 
minha entrevista. Tinha 
entrevista agendada 
para as 09:30, fui 
atendida às 13 horas.

Marcelo Rebelo de Sousa

Durante mais de 3 horas de espera, iam 
dizendo que estava nas obras, para aguardar 
mais um pouco. A primeira pergunta feita, foi 
se eu sabia gerir pessoas. Fiquei embaraçada 
e nervosa. Calmamente, aconselhou-me 
a ir até à praia, dar um passeio à beira-

mar, e pensar sobre o assunto. Agendamos 
entrevista, no dia seguinte à mesma hora. Não 
segui o conselho, fui para casa devorar livros 
de gestão… No dia seguinte, à hora certa, 
voltamos a encontrar- -nos. Nervosamente 
debitei tudo o que tinha lido, passado poucos 
minutos o Sr. Provedor interrompeu-me e disse-
me: a resposta que eu queria ouvir era NÃO 
SEI… mas está no sítio certo para APRENDER…

E aprendi… Agradeço todos os 
ensinamentos, que me foram passados ao 
longo destes anos, pelo Sr. Provedor Arlindo 
Maia. Bem-haja.

Márcia Azevedo

 (Diretora do Centro Rainha D. Leonor - SCMVC)

Márcia Azevedo
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Vivendo há dezassete anos neste Centro 
Rainha D. Leonor tivemos a alegria de convi-
ver de muito perto com o Senhor Engenheiro 
Arlindo Maia. Dele, temos a feliz lembrança 
dos abraços sentidos e do calor da Amizade.

Pedro e Maria Amélia Rothes

O Senhor Engenheiro esteve sempre 
presente a facilitar-nos a adaptação a este 
nosso novo estilo de vida, mostrando ter 
um conhecimento profundo de psicologia 
adaptada à nossa faixa etária.

Recordamos, já com um bocadinho de 
saudade, que, quando para aqui viemos, 
lhe termos dito que já não tínhamos idade 
para frequentar um Colégio em regime de 
internato… O Senhor Engenheiro sempre 
soube proporcionarmos a liberdade que 
desejávamos com a aceitação voluntária das 
regras que, claro, uma Casa como esta exige. 
Sempre lhe ficámos muito gratos por isso.

Com muita amizade,

Maria Amélia e Pedro Rothes
(Utentes do Centro Rainha D. Leonor - SCMVC)

“Não há Misericór-
dia sem excesso”*: 
esse excesso chama-
-se Arlindo Maia.

O meu maior 
contacto com o Pro-
vedor Arlindo Maia, 
remonta ao tempo 
da candidatura ao 
Secretariado Regio-
nal do Porto da UMP, 
em 2016.

Antes disso, enquanto Provedora da 
Santa Casa da Misericórdia de Marco de 
Canaveses, já a referência ao seu nome era 
pautada pelo respeito e reconhecimento 
da grande obra que havia edificado na 
Santa Casa da Misericórdia de Vila do 
Conde. Na perspetiva dessa candidatura, 
com renovado apreço e até veneração, 
procurei o conselho do Catedrático dos 
Provedores. Dele obtive o comentário: 
“então vai ser a minha Presidente? Tenho 

que me acautelar”….. e assim cresceu a 
cumplicidade partilhada no serviço ao 
bem comum. Percebi o significado maior 
de ser Provedor, no exemplo da sua vida 
plasmada num legado transformador, 
criador de valor para a comunidade, no 
exercício da cidadania. Mais do que a obra 
em tempo de materialidade, é o modelo 
do empreendedor e inovador social. Presto-
lhe homenagem, agradeço-lhe a amizade 
e permita-me que o “use” como exemplo 
de vida. É um privilégio ter partilhado com 
o nosso Catedrático a vida das nossas 
Misericórdias. ”Não há Misericórdia sem 
excesso”* e esse excesso chama-se Arlindo 
Maia. Ele é a sua Misericórdia.

*Tolentino Mendonça: Uma beleza que 
nos pertence, 2019

Maria Amélia Ferreira

(Presidente do Secretariado Regional do 
Porto, UMP / Provedora da Santa Casa da 

Misericórdia de Marco de Canaveses)

Maria Amélia Ferreira
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Há homens 
e mulheres que, 
pelo seu caráter e 
personalidade, pela 
sua generosidade, 
pelo exemplo de vida, 
pela sua dedicação 
às causas sociais e 
públicas, marcam as 
nossas vidas, a das 
instituições e as das 
comunidades. Maria Emília Vilarinho Zão

O Sr. Engenheiro Arlindo Maia é um 
desses homens.  A sua grande humanidade, 
inteligência e competência, o seu 
compromisso com a Missão das Misericórdias, 
marcaram de forma indelével a vida e a 
História da Santa da Misericórdia de Vila do 
Conde. O sentido solidário que imprimiu ao 
seu estilo de liderança como provedor desta 
instituição é bem visível no desenvolvimento 
da mesma nas últimas décadas, que é 
revelador de uma procura permanente 
de prestação de serviços de qualidade à 
comunidade e, em particular, aos grupos 
sociais mais vulneráveis e desprotegidos. 

A sua participação na ação das 
Misericórdias Portuguesas é também bem 
marcante. Tenho a honra de conhecer 
o Sr. Engenheiro Arlindo Maia há quase 
duas décadas e, deste período, registo as 
suas intervenções nas Assembleias Gerais 
da União das Misericórdias Portuguesas. 
Estas definiam bem o seu envolvimento na 
discussão dos projetos estratégicos que 
consolidam a Causa das Misericórdias. Mas, 
foi no âmbito do Secretariado Regional de 
Braga, onde participava nas reuniões como 
convidado, que melhor o conheci. A sua 
simpatia, o seu trato simples, a sua força e 
espírito empreendedor, contagiam quem 
com ele priva.

Provedores(as), mesários(as) e outros 
elementos dos órgãos sociais, muito lhe 
agradecemos a sua presença, a sua 
solidariedade, e o que com ele aprendemos. 

Maria Emília Vilarinho Zão
(Presidente do Secretariado

Regional de Braga)

É sempre difícil 
falar sobre alguém 
tão presente, como o 
Sr. Eng.º Arlindo Maia.

Muito teria para 
contar dos muitos 
anos em que o meu 
marido Manuel 
Santos, teve o 
privilégio de partilhar 
o trabalho e acima 
de tudo a amizade, 
mútua, atrevo-me a 
realçar.

Hoje como residente do CRDL não 
posso deixar de salientar essa amizade 
que partilho e o meu reconhecimento 
pelo Homem de grande caráter, de muito 
trabalho, mas sobretudo de causas, que 
tanto o caracterizam. 

A sua capacidade de dar e de estar 
sempre presente, marcaram a sua, nossa 
Santa Casa.

Maria Ernestina Santos

(Esposa de um membro
dos Órgãos Sociais SCMVC

Utente do Centro Rainha D. Leonor - SCMVC)

Maria Ernestina Santos
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Testemunho de Maria Helena Bahia
No desempenho das minhas funções de 

Técnica de Serviço Social do Centro Regional 
de Segurança Social do Porto, foi-me atribuída, 
no inicio da década de 90 até ao final do ano 
2005 (data em que me reformei), a função de 
apoio técnico às Instituições Particulares de 
Solidariedade Social de alguns concelhos do 
distrito do Porto, incluindo o de Vila do Conde.

Nessa qualidade, tive o privilégio de 
conhecer o senhor Provedor da Santa Casa 
da Misericórdia de Vila do Conde, Eng. 
Arlindo Maia e de tomar conhecimento 
do entusiasmo que imprimia a todas as 
iniciativas, designadamente às respostas de 
carater social da Santa Casa da Misericórdia.

Movido por um coração de grande 
sensibilidade aos problemas sociais, 
empenhou-se em dotar a Santa Casa com 
estruturas que concorressem para um maior 
bem-estar de todas a pessoas. A promoção de 
todos e de cada um, em particular dos menos 
bafejados pela sorte e que por si só não tinham 
capacidade para enfrentar e ultrapassar os 
inúmeros problemas, a todos quis dar a mão 
para que tivessem uma vida mais sorridente.

Embora sumariamente, não posso deixar 
de referir muitas das suas realizações, pois foi-
me dada a alegria de participar na criação 
de diversas iniciativas de caráter social.

Iniciou com o apoio social aos mais idosos. 
Enquanto a longa tarefa da construção do 
imóvel para um Lar seguia os seus trâmites, 
voltou-se para a promoção de jovens e 
adultos através de cursos profissionais de 
doces conventuais e rendilheiras de bilros.

Criado os lares de idosos e a proteção aos 
idosos da comunidade através das valências 
de apoio domiciliário e centro de dia, logo se 
voltou para a problemática dos deficientes 
e, para tornar viável o apoio logístico aos 
mesmos, obteve a generosidade de sua 
família (esposa e filhos), com a aceitação da 
doação da sua Quinta de Touguinha à Santa 
Casa da Misericórdia.

Seguidamente, pensando na educação 
e promoção de crianças e jovens, criou uma 
Creche, Jardim de Infância e Lar de Crianças 

e Jovens. O apoio logístico personalizado “in 
loco”, educacional e económico às famílias 
mais débeis, foi também uma das suas gran-
des aspirações que seria concretizada, não 
fora a conjuntura económico-social de en-
tão.

Em todas as realizações aproveitou, 
porém, todos os programas gizados pelo 
Estado com a colaboração do Ministério, 
atualmente denominado “Ministério do 
Trabalho e da Solidariedade Social”.

Apraz-me realçar que, desde a primeira 
hora, a sua pronta e oportuna colaboração 
com o Centro Distrital de Segurança 
Social do Porto foi uma constante, apesar 
de muitas vezes vislumbrar dificuldades 
futuras na concretização das medidas mais 
adequadas. A resposta aos problemas mais 
urgentes diagnosticados pelos técnicos da 
Segurança Social, encontrava sempre eco 
e concretização no coração e planos de 
atividade do senhor Eng. Arlindo Maia.

O senhor Eng. Arlindo Maia é o exemplo que 
deverá ser seguido, apoiado e acarinhado 
por todos, designadamente pelas estruturas 
existentes dos diferentes Ministérios.

Num mundo onde as palavras perderam 
o significado, “o fazer” passou a ser uma 
esperança. Das suas mãos sai um trabalho real.

Nesta “apagada e vil tristeza” que é a 
realidade dos nossos dias, é bom encontrar-
se gente que, para além da inteligência, tem 
a força e a coragem dos que acreditam que 
vale a pena lutar.

No mundo onde cada um vive apenas 
e exclusivamente para si próprio, ainda há 
pessoas que cultivam o que há de mais justo 
e nobre no espirito humano: a solidariedade. 

Eu tive a honra de o conhecer e a 
felicidade de colaborar.

Bem-haja, senhor Eng. Arlindo Maia.
Dezembro/2008

Maria Helena Bahia
(Falecida em 2020) 

(Técnica de Serviço Social do Centro Regional de 
Segurança Social do Porto – década 90 a 2005)



Nº 52 - JUNHO / 2021

55

Testemunho de Maria João Bastos

Tive a honra e o privilégio de trabalhar, 
lado a lado, com o Ilustre Sr. Provedor, Eng.º 
Arlindo Maia, no âmbito das funções que 
me foram atribuídas no Núcleo de Respostas 
Sociais do Centro Distrital do Porto do Instituto 
de Segurança Social, I.P. 

Fiquei, imediatamente, rendida perante 
a grandeza ética deste homem ímpar, 
dotado de superior inteligência, enorme 
solidariedade e generosidade e de um 
afinadíssimo sentido de humor. Muitas foram 
as vivências partilhadas, destaco uma por ser 
reveladora da elevada estrutura moral e da 
natureza solidária do Sr. Eng.º Arlindo Maia: 
acedeu, sem qualquer demora ou hesitação, 
à solicitação do Centro Distrital do Porto para 
disponibilizar, nas Estruturas Residenciais para 
Idosos da Santa Casa de Misericórdia de Vila 
de Conde, vagas a serem preenchidas por 
indicação direta dos serviços da Segurança 
Social e que, naturalmente, visam acolher 
a população mais desfavorecida e em 
situação de maior vulnerabilidade social. 

Norteou, pois, a sua vida para a plena 
realização da justiça social, respondendo 
prontamente a situações de emergência 
social e apoiando os cidadãos em situação 
de maior fragilidade, dinamizando, 
simultaneamente, a economia do concelho 
de Vila de Conde, constituindo -se, assim, e 
por mérito próprio, num agente de primeira 
linha da economia social a nível nacional. A 
grandeza e solidez da OBRA que nos deixa é 
disso testemunho. 

Sinto-me felizarda por saber que ganhei 
um Amigo para a vida, daqueles que estão 
sempre prontos a deixar o ego de lado 
em prol do bem comum, como só os seres 
iluminados conseguem. 

Ao Amigo desejo, do fundo do coração, 
as maiores felicidades nesta nova etapa que 
agora se inicia e deixo aquele abraço de quem 
muito aprendeu com o seu exemplo de vida.

 Maria João Bastos 
(Diretora do Núcleo de Respostas Sociais do 

Centro Distrital do Porto no período de janeiro 
de 2008 a setembro de 2012.)

“A gratidão é o único 
tesouro dos humildes”

- William Shakespeare

Assim, agradecemos 
ao Sr. Provedor, Eng. 
Arlindo Maia, por tudo 
o que partilhamos, tudo 
quanto aprendemos, 
toda a abertura, iniciativa 
e colaboração ao longo 
do tempo, por o muito 

que fez para a melhoria da dignidade e do 
apoio a toda a Comunidade.  

Por tudo quanto fez, dizer apenas 
obrigado ficaria aquém, mas como o único 

lenitivo da gratidão não é senão a própria 
gratidão, pois não há outra palavra melhor 
ou maior que esta para a expressão, por isso, 
o nosso MUITO OBRIGADA.

O sucesso de uma organização é fruto 
de um excelente trabalho em equipa. No 
entanto, para que todos estejam em sintonia, 
é preciso que haja um líder competente, 
parceiro e dedicado. 

Que Deus lhe cumule de bênçãos em 
todos os domínios da vida, e que continue a 
realizar todo o bem que começou. 

Maria José Correia
Diretora do Serviço de Emprego Póvoa 

de Varzim/Vila do Conde e de toda a equipa

Maria José Correia
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Eu, Maria Rosa 
Miranda vim trabalhar 
para a Santa Casa da 
Misericórdia, logo no 
inicio que a Instituição 
abriu portas, no 
edifício contíguo ao 
Hospital da cidade.

Cozinha era o 
meu desempenho, 
mas o meu zelo pelos 
idosos levou-me a Lisboa tratar de um casal 
benemérito. Acompanhei o falecimento 

do marido e regressei com a senhora à 
Instituição.

Fiz parte do coro, pois tudo o que se 
relacionava com esta obra fazia-me sentir 
“em casa”!

Convivi com colegas e dirigentes, mas 
saliento o Sr. Provedor, pois conhece cada 
pessoa pelo próprio nome.

Aposentada, tudo recordo…

Maria Rosa Miranda da Silva  
(Colaboradora do Lar de Terceira Idade - SCMVC

de 1989 a 2020)

Maria Rosa Silva

Como as pessoas, 
também as Instituições 
fazem anos. E como 
às pessoas também às 
Instituições, se faz festa 
no dia de aniversário.

É o que está a 
acontecer neste dia 
em que funcionários e 
utentes se juntaram para 
celebrar as bodas de 

prata nos últimos 25 anos da Santa Casa de 
Vila do Conde. Não pertence a nós elogiar a 
Santa Casa. São as obras de misericórdia que a 
Santa Casa pratica que a elevam e dignificam.

Num tempo, cada vez mais egoísta e 
materialista em que as pessoas, sobretudo os 
mais pobres e carenciados são transformados 
em números e tratados com desprezo, é 
consolador verificar que a Santa Casa se 
orienta pelo exemplo da Senhora da Visitação 
que se esqueceu de si para se colocar ao 
serviço da sua prima Santa Isabel, velha e 
grávida. Esquecermo-nos de nós e colocar-
nos ao serviço dos outros, eis o supremo ideal 
das nossas Santas Casas.

Não devemos confundir o corpo da Santa 
Casa com a sua alma. O corpo são os edifícios, 
as máquinas, os instrumentos de serviço. A 
alma está no coração dos funcionários e dos 

Marília e Silvina Ferreira

dirigentes. É deles que emana o carinho como do 
fogo erradia o calor. Sem este calor facilmente 
as Instituições se transformavam em túmulos. 
Na Santa Casa de Vila do Conde há calor, há 
carinho, há amor de todos, mas principalmente 
do seu Provedor, Senhor Engenheiro Arlindo Maia 
e do Senhor Dr. Delfim Maia, distinto advogado 
que também são os principais promotores deste 
notável empreendimento.

Queremos que o nosso testemunho público 
seja entendido não como vanglória de quem 
dá, mas como exaltação de que recebe.

No dia 12 de abril de 1991, entusiasmadas 
pela obra altruísta e cristã que a Santa Casa 
de Vila do Conde está a realizar em prol dos 
carenciados e pela confiança na gestão 
cuidadosa e responsável da sua mesa, fizemos 
doação à Santa Casa de todos os nossos 
bens imóveis, sitos na freguesia de Touguinhó.

Repetimos publicamente, que pesou na nossa 
decisão a confiança que mereceu os já referidos 
Senhor Eng. Arlindo Maia e o Senhor Dr. Delfim 
Maia a quem queremos apresentar nesta data 
festiva os nossos cumprimentos e por eles à Santa 
Casa de Vila do Conde e aos seus funcionários e 
demais dirigentes as nossas saudações.

Dezembro/2008
Marília de Jesus Ferreira (Falecida a 16/01/2017)
Silvina de Jesus Ferreira (Falecida a 30/11/2011)

(Irmãs Beneméritas - SCMVC)
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As grandes obras não 
são fruto de um lugar, um 
edifício ou um espaço 
no tempo. Nascem da 
capacidade de visão, 
de muito trabalho e 
de um compromisso 
inabalável com um 
conjunto de valores. O 
trabalho do Sr Provedor 
Eng Arlindo Maia está 
patente em toda a 
extensão e influência da 

Santa Casa da Misericórdia de Vila Do Conde. 

A solidariedade social e a missão de serviço 
são pilares fundamentais de uma instituição 
que é indubitavelmente a base sólida de 
apoio a todos os habitantes da região.

Se o Serviço de Cirurgia Plástica é, neste 
momento, uma referência nacional, tal facto 
deve-se certamente à visão e ao investimento 
do Sr Eng. 

A sua obra permanecerá vibrante 
durante os próximos longos anos. 

Mário Mendanha
(Cirurgião Plástico - SCMVC)

Mário Mendanha

Tive o privilégio e 
prazer de conhecer o 
Sr. Eng. Arlindo Azevedo 
Maia, como Provedor 
da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do 
Conde.

Pessoa muito bem 
formada, estimada 
por todos os seus 
colaboradores, com 

grande dinâmica, generoso, capaz de 
auxiliar pessoas com múltiplas carências.

Criou uma obra grandiosa em vários 
sentidos, dando emprego a centenas de 
pessoas.

O seu nome ficará para sempre ao 
serviço do próximo.

A cidade de Vila do Conde nunca o 
poderá esquecer.

Em meu nome, Nelson Trabulo Monteiro, 
muito obrigado.

Nelson Trabulo Monteiro
 (Empresa Vipral)

Olhando para trás, 
37 anos é o tempo que 
define um passado re-
pleto de desafios e obs-
táculos, com mudanças 
muito significativas na 
histórica da Instituição 
que é a Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do 
Conde.

As pessoas cuidadas, 
Nelson Monteiro Nuno Carvalho

os empregos criados, a gestão e organização 
irrepreensíveis, a dedicação, lealdade e 
espirito de missão, que o Eng. Arlindo Maia 
tornou possível. Acima de tudo, construiu 
uma família, que perdura forte, unida e 
preparada para o futuro. 

Obrigado, Eng. Arlindo Maia pelo seu 
coração enorme.  

Nuno Carvalho 

(Diretor da Casa da Criança - SCMVC)
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Quis o destino 
que, nestes mais de 
quinhentos anos de 
existência da Santa 
Casa da Misericórdia   
de Vila do Conde, fosse 
eu a primeira mulher a 
exercer funções nos seus 
órgãos sociais.

Colaborei, de perto, 
com o Provedor Arlindo 
Azevedo Maia.

Pude apreciar nele a perspetiva que 
tem acerca do papel, do contributo e do 
desempenho da mulher no trabalho e na 
sociedade.

De uma forma inteligente, sempre 
percecionou o interesse da opinião da mulher, 
naturalmente mais sensível, na resolução dos 
problemas sociais.

Com ele, nas equipas de trabalho que 
formou, quis sempre um elevado número 
de mulheres, de preferência jovens e com 
vontade de aprender e inovar.

Incentiva-as a constituírem família, a 
serem mães, e a terem uma vida completa, 
a nível pessoal e profissionalmente.

O papel emancipado da mulher, para 
o Provedor Arlindo Maia, sempre existiu, 
constituindo sempre uma necessidade para 
melhor planear e executar os seus projetos de 
vida e os da Misericórdia. Sempre teve na sua 
esposa, Dª Laura esse exemplo e companhia 
que aqui também quero realçar.

Através da obra que nos deixa procurou 
sempre encontrar soluções para os problemas 
sociais que, em cada momento, perspetivava 
tornarem-se a grande preocupação da 
nossa sociedade.

Teve sempre a capacidade de prevenir 
o futuro colocando-se na dianteira de todos 
os projetos.

Olívia Ferreira

A educação, o acompanhamento e o 
ensino das crianças e dos jovens, sempre foi 
para ele um tema muito importante, são a 
nova geração e o futuro, dizia ele. 

Frequentemente almoçava com eles 
na Casa da Criança, descia ao nível deles, 
nas suas brincadeiras, contava-lhes as suas 
histórias de vida e irradiava de alegria com 
os seus bons resultados e sucessos, quer na 
escola quer no trabalho.

Não posso esquecer a sua dedicação 
ao Centro de Deficientes, em Touguinha 
e ao Lar de Terceira Idade, obras então 
ímpares, a nível nacional, de apoio aos mais 
desprotegidos.

Também, desde a primeira hora, lutou 
pela entrega do Hospital à Misericordia. 
Estive com ele nesse projeto, não foi 
possível a sua concretização, mas levou a 
cabo a construção da Unidade de Saúde, 
moderna, que é um exemplo de gestão e 
profissionalismo, de reconhecido mérito que a 
todos serve em colaboração franca e aberta 
com as instituições públicas do setor.

Enfim, que mais dizer, estamos perante 
um homem de estatura pequena, mas 
com uma alma e uma dimensão humana 
absolutamente invulgares, cuja obra ficará, 
para sempre, na História da Misericordia e de 
Vila do Conde.

Sinto orgulho em com ele ter colaborado.

Como irmã da Misericórdia e como 
vila-condense deixo-lhe aqui o meu público 
reconhecimento.

Olívia Ferreira

(Órgão Social Cessante - SCMVC)
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“Nunca se arrependa 
de ajudar os outros”.

Nestas palavras do 
Sr. Provedor Eng. Arlindo 
Maia, pude visualizar uma 
história por si narrada: 
Recordou, “quando era 
menino”, a ida à feira 
da Trofa com os seus 
avós, onde encontrou 
um senhor com uma Paula Carvalho

deficiência física que estava a pedir na rua. 

Perante esta realidade, pegou no dinheiro 
que o avô lhe tinha oferecido e ofereceu ao 
senhor. Decidindo naquele momento, que 
iria fazer algo para mudar a condição destas 
pessoas. É admirável a dedicação, entrega, 
capacidade de adaptação e interação com 
todos, força e energia dedicada à Instituição. 

O homem que ousou sonhar e teve a 
capacidade de concretizar o seu sonho nas 
obras da Misericórdia. Um exemplo a seguir.

Paula Carvalho
(Diretora do Centro Social em Macieira - SCMVC)

O Cristianismo e 
a Igreja nasceram da 
Páscoa de Cristo. Santo 
Inácio de Antioquia, na 
Carta aos Esmirnenses, 
refere que nós somos 
fruto da Sua Paixão, e 
Santo Agostinho, em 
Comentários ao Salmo 
120, diz que o nosso 
distintivo fundamental 
consiste em acreditar 
que Cristo Ressuscitou.

Paulo César Dias

Fazer memorial de Cristo, da Sua Paixão e 
Ressurreição, foi a tarefa primordial confiada 
por Jesus aos seus Discípulos, pelos séculos 
dos séculos. A interpretação de tal mandato, 
fazei isto em memória de mim, foi objeto de 
interpretações variadíssimas, alavancando 
momentos de misericórdia infindáveis, 
vertidos no sinal performativo do amor.

O assistencialismo em Portugal, sem erro, 
é tão antigo quanto a pátria lusa, fundindo-
se nos anais da história numa sinodalidade 
político-religiosa em que, particularmente, as 
ordens mendicantes conferiram ao mundo 
secular vestidos de caridade, aconchegando 
o corpo e o espírito.

As Santas Casas da Misericórdia surgem, 
na linha do pensamento evangélico e 

da materialização do ideário caritativo 
preconizado por Jesus Cristo, desta 
ancestralidade deixada pelas irmandades e 
confrarias, como é o caso paradigmático da 
Confraria de Santa Maria de Rocamador e das 
Irmandades de São Francisco e São Domingos. 
Uns e outros olharam para o Bom Samaritano 
e fizeram do seu exemplo desconcertante 
um projeto de vida hospitaleiro e paliativo, 
amortalhando os corpos nus e aconchegando 
os estômagos famintos.

Pelo incentivo da Rainha Dona Leonor, 
também ela profundamente marcada 
pela Paixão e Ressurreição de Cristo, as 
Misericórdias institucionalizaram-se, tal 
como as conhecemos até aos dias de hoje, 
difundindo-se um pouco por todo o Reino, 
com o beneplácito de muitos outros monarcas 
e o salutar acompanhamento espiritual por 
parte da Santa Sé e do episcopado.

É, pois, neste enquadramento histórico 
que surge a Santa Casa da Misericórdia de 
Vila do Conde, no ano de 1510. Ao longo 
de cinco séculos de história, segundo a sua 
génese, foram múltiplas as ações caritativas 
desenvolvidas por esta veneranda instituição, 
não nos cabendo abordar neste pro memoria 
cada uma delas. Interessa-nos, isso sim, depois 
de um singelo lastro, descrever com seriedade 
sentimental e cognitiva, o papel preponderante 
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desenvolvido pelo Sr. Eng. Arlindo Maia, 
assumido ao longo de, praticamente, quatro 
décadas como intérprete das necessidades 
sociais de Vila do Conde e arauto das soluções 
concomitantes, no desempenho ímpar das 
funções de Provedor.

Tal como os homens grandes e santos da 
história, o Sr. Eng. Arlindo Maia foi um homem 
dominado pelo sonho e amparado, em todos 
os momentos, pelo coração dócil e meigo 
da sua esposa, a Sra. Dona Laura Maia. 
Com os pés bem assentes na terra e com os 
olhos fixos no céu, nunca deixou de observar, 
também, o mundo e aqueles que nele vivem, 
perscrutando, particularmente, os que se 
encontram, eternamente, escondidos Por Trás 
dos Seus Olhos, cenário tão bem descrito por 
Sarah Pinborough, num bestseller revelador 
dos infortúnios que, tantas vezes, potenciam 
a solidão que só pode ser combatida pela 
solidariedade afetiva e relacional.

Ao longo destes anos de convívio e 
partilha, desde 2012, sublinha-se, com apreço, a 
capacidade granítica de nesta Vila do Conde, 

espraiada entre pinhais, rio e mar, ter existido 
a sensibilidade e a convergência para uma 
implantação do sentido religioso, tão antigo e 
sempre novo, através de uma parceria adulta 
que gerou riachos de misericórdia, capazes de 
inundar o coração de tantos homens, mulheres, 
crianças e adultos, cuidando e regenerando 
nas fontes da água viva, conferindo respostas 
sociais a todos quantos delas necessitaram e 
inscrevendo-os numa lápide de carne com a 
força do Espírito Santo.

Para o futuro, legamos não só o 
memorial pretérito, mas também o presente, 
suplicando a Deus Misericordioso para que, 
nesta terra, não se extinga o bom odor das 
Obras de Misericórdia, amadas e vividas 
segundo o exemplo supremo de Jesus Cristo 
e de homens bem-aventurados que, como o 
Sr. Eng. Arlindo Maia, souberam fazer da sua 
história uma vida em doação, pois, como 
refere Blaise Pascal, a grandeza do homem é 
grande por ele se considerar miserável.

Paulo César Dias
(Prior de Vila do Conde)

Como muitos outros, eu 
também fui conquistado 
pelo Sr. Eng.º. Arlindo Maia. 
Conheço-o desde o início 
da década de 90, boa pes-
soa, honestíssimo, trabalha-
dor, rigoroso, isento e dedi-
cado às causas nobres.

Gostaria de partilhar 
convosco uma pequena 
história… Pedro Duarte

Certo dia, pediu para falar comigo, pois pre-
cisava de avançar com a compra de um equi-
pamento para apetrechar a unidade de Ima-
giologia da SCMVC. Solicitou-me unicamente 
que fizesse o melhor preço que conseguisse. 
Esforcei-me, fiz a proposta e voltei a reunir com 
ele, analisou a proposta, aceitou e disse-me:

- “agora preciso que me retire mais 10%, o 
melhor preço que trouxe foi para mim, agora 
preciso que ajude a SCMVC”!

E em tom de brincadeira ainda me disse:

- “entrou aqui vestido e vai sair de tanga…” 

Em suma, tramou-me…evidentemente 
que tive de assumir, ninguém de boa fé lhe 
consegue negar um pedido.    

A sua empatia, as suas graças e a sua 
boa disposição foram o segredo com que 
incentivou toda a sua equipa. Acredito que 
o meu amigo Eng.º. Arlindo possa ter errado, 
que tenha defeitos, como qualquer ser 
humano, mas não tenho dúvidas que as suas 
qualidades superam tudo isso.

Pedro Duarte
 (Empresa General Eletric)
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Desde o primeiro 
dia em que integrei a 
Equipa da Santa Casa 
da Misericórdia de Vila 
do Conde que o Sr. Eng.º 
Arlindo Maia sempre 
foi um amigo muito 
estimado.

Aquando das suas 
visitas ao Serviço de 

Imagiologia, sempre aparecia com boa 
disposição, simpatia e palavras de incentivo 

para melhorarmos o nosso trabalho e 
atendimento.

Muito me honra trabalhar nesta Casa 
com o Sr. Provedor, que dela fez o que hoje 
conhecemos, uma Instituição de Excelência 
e reconhecida por toda a comunidade.

Um abraço de Amizade, com muita 
estima e consideração, por tudo o que fez 
por nós.

Pedro Madaleno
(Médico Radiologista - SCMVC)

Recordando o início 
da minha atividade na 
SCMVC, que coincidiu com 
abertura da Unidade de 
Saúde, revejo um Homem 
com uma energia invulgar, 
amigo de conversar e de 
humor refinado, com uma 
curiosidade e vontade 
de aprender invulgares 
e sempre atento às Pedro Sá Pinto

necessidades dos utentes da sua instituição. 

Impressionaram-me a sua disponibilidade 
e entrega total à Instituição que geria e às 
necessidades dos utentes que esta servia, 
assim como, a constante preocupação e 
vontade de melhorar e adequar a resposta 

da Santa Casa às necessidades do meio e da 
população em que esta se insere.

A sua preocupação em ajudar a bastar 
às necessidades essenciais e proporcionar 
novos rumos de vida aqueles que foram 
apanhados na voragem da tormenta 
económica dos terríveis anos da Troika, 
foram, para mim, o exemplo máximo de 
solidariedade e humanidade de um Homem 
que deixa uma Obra que perpetuará o seu 
nome e a sua vontade de muito e bem fazer 
pela comunidade e seus cidadãos.

Um até sempre Sr. Engenheiro Arlindo 
Maia. Bem-haja pela Obra que nos deixa.

Pedro Sá Pinto
(Médico de Cirurgia Vascular - SCMVC)

O Eng.º Arlindo Maia 
é alguém importante 
para Vila do Conde, e 
em particular é um marco 
para a minha vida. 

Para Vila do Conde, 
tornou-se ao longo da 
sua vida empresarial 
alguém exemplar ora no 
sucesso da sua atividade Pedro Soares

ora na forma excecional de sempre privilegiar 
a ética em detrimento do oportunismo. Por 
outro lado, soube entregar-se às causas 
públicas com um espírito de abnegação 
ímpar. Procurou influenciar os destinos da 
nossa terra candidatando-se à presidência da 
câmara municipal e pese embora não tenha 
alcançado o sucesso pretendido não deixou 
de condicionar o combate político e com isso 
ajudar a serem percorridos caminhos melhores e 

Pedro Madaleno
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mais prósperos. Mas não bastasse esse particular 
cuidado com a causa público também uma 
longa viagem na defesa do bem comum. Aí 
o seu papel de Provedor da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde foi, simplesmente, 
único. Um exemplo para Vila do Conde e para 
o restante país. Vejamos o seu legado e mais 
palavras não serão precisas dizer para com 
respeito prestar a devida homenagem.

Na minha vida, ele é marcante. Foi 
sempre alguém disponível para me ouvir e 
nunca se coibiu de me aconselhar ou mesmo 
criticar. E porquê? Porque é a sua forma de 

estar na vida preferindo sempre a verdade 
e a frontalidade em vez da hipocrisia e 
do cinismo. A sua forma de estruturar o 
pensamento combinando com um rasgo 
de oportunidade levou-me, também ele, a 
percorrer o caminho que hoje faço em prol 
dos vila-condenses.

Por tudo isto, só me resta deixar aqui um 
obrigado público a tão digna figura da nossa 
terra.

Pedro Soares
(Diretor da Escola dos Correios)

Um verdadeiro líder, 
visionário para o seu 
tempo, com uma obra 
inquestionável e um 
legado profundamente 
desafiador. Com os seus 
silêncios, sempre me quis 
transmitir que o “maior 
risco é não correr nenhum 
risco”. Desafia-te, supera-
te, lidera, afirma-te. 

Deixa-me mundo. A certeza que a 
natureza do sucesso exige ambição, ética, 
trabalho e motivação. Mas apenas esse 
sucesso nos dá alma, enche o coração.

Grato por todos os ensinamentos, direitos 
e liberdades. Por me permitir crescer.

Um abraço de profundo apreço e admiração.

Ricardo Silva
(Diretor Técnico do

Laboratório de Análises Clínicas - SCMVC)Ricardo Silva

O ISS, IP - Centro 
Distrital do Porto, tem 
o gosto de transmitir 
calorosas felicitações ao 
Sr. Eng.º Arlindo Maia, 
considerando o trabalho 
distinto e solidário que 
desenvolveu ao longo de 
trinta e sete anos como 
Provedor da Sta. Casa da 
Misericórdia de Vila do 
Conde, e que conquistou 

Rosário Loureiro

por indiscutível mérito, significativa confiança 
do Centro Distrital do Porto, utentes, familiares 
e da comunidade.

Humanista, atento aos desafios societais, 
revelou extrema sensibilidade, espírito de 
missão e de compromisso institucional, capaz 
de levar a cabo a realização e abertura de 
novas respostas sociais, com vista à proteção 
social dos cidadãos em situação de maior 
vulnerabilidade social.

Excelente comunicador, fez do diálogo 
a sua ferramenta de trabalho, acolhendo 
junto de si pessoas e ideias, alicerces de um 
trabalho dedicado e competente, em prol 
da missão da solidariedade social, do respeito 
pela diferença e pela inclusão.

Na grandeza da sua pessoa, alicerçou a 
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riqueza das relações humanas vivenciadas 
dentro e fora da Instituição, colocando ao 
centro, o respeito e bem-estar dos utentes.

É, na primeira pessoa, o testemunho de 
quem no exercício das suas responsabilidades 
profissionais, o conheceu e lhe expressa a sua 
profunda consideração e amizade.

Ao Provedor e ao Homem,

O meu grande abraço solidário,

Rosário Loureiro
(Diretora Adjunta do Centro Distrital de 

Segurança Social do Porto)      

O Sr. Provedor Eng.º 
Arlindo Maia, recebeu-me 
quando fui entregar C.V. e 
em 5m disse alguém sem 
referencia: “vamos fazer 1 
estágio profissional, venha 
cá quando tiver o certifi-
cado”, eu nem acredita-
va, tinha conseguido uma 
oportunidade de forma 
tão acessível.

Sameiro Maio

São estas características de ser genuíno, 

ter compaixão, generosidade, visão, audácia, 
coragem e sentido de humor que tocaram 
inúmeras vidas, prestando um serviço público 
inestimável. É assim, um privilégio e orgulho ter 
trabalhado e aprendido com esta personali-
dade histórica, ficando aqui expressa a minha 
gratidão plena por me ter aberto a porta a esta 
Instituição que de forma apaixonada foi edifi-
cando no sentido da Excelência.

Sameiro Maio
(Psicóloga - SCMVC)
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No cumprimento do 
exercício das minhas fun-
ções como médico na es-
pecialidade de medicina 
interna, quer em consulta 
externa, quer no interna-
mento, fui sempre apoiado 
incondicionalmente pela 
Provedoria, nomeadamen-
te nas condições de tra-
balho, em que saliento a 

aquisição de telemetria para vigilância e mais 
segurança dos doentes internados.

Este trabalho era desenvolvido regular-
mente mas sem vínculo definitivo.

Um dia sou convocado para uma 
reunião com o Sr. Provedor. Logo de início, 
após cumprimentos habituais, a pergunta 
inesperada e de chofre foi a seguinte: Quanto 
quer o Senhor Doutor para vir trabalhar 
connosco a tempo inteiro?

Como se compreende, fiquei colado à 
cadeira sem saber o que responder, pois 
esperava tudo menos essa questão. Uns 
segundos após, e já recomposto da surpresa, 
conseguimos falar e delinear o melhor 
caminho naquela altura para a Instituição, 
tendo em atenção também outros 
compromissos meus.

Era normal no trabalho diário, 
principalmente nas visitas ao internamento, 
cruzar-me com o Sr. Provedor e trocar 

algumas impressões de caráter profissional e 
também geral.

Ora, nas ditas visitas, principalmente 
aos sábados e domingos, encontrava-o 
frequentemente junto à portaria e enquanto 
trocávamos algumas palavras, ele ia abrindo 
a porta aos utentes que chegavam para 
realização de exames complementares 
de diagnóstico e/ou para alguma visita 
a doentes internados. Questionava para 
onde queriam ir ou o serviço que desejavam 
efetuar. As pessoas agradeciam a simpatia 
daquele Senhor sem farda ou identificação, 
muito deles não se apercebiam de quem os 
estava a atender.

Ele fazia aquilo com tanta naturalidade 
que eu, de lado a observar, pensava para 
mim mesmo que, de facto, há qualidades 
no ser humano que têm de ser inatas para 
serem vividas e repartidas com os outros, era 
assim!...

Muitas vezes com os nossos encontros 
junto à Unidade de Saúde, após alguma 
cavaqueira mas também trocando 
impressões de assuntos mais sérios, ouvindo 
com atenção a sua opinião, despedíamo-
nos e ele com a simplicidade de sempre 
perguntava se a família estava bem e 
rematava com o seu famoso: “Abração”.

Santos Reis
(Medico de Medicina Interna - SCMVC)

Santos Reis
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Há astros únicos 
que ao passar deixam 
a sua marca perfeita! O 
estandarte do Eng. Arlindo 
Maia? A sua maior vitória? 
Ter-se deixado arrebatar 
pelo amor com que 
Deus olha os mais frágeis, 
para os erguer das suas 
indigências e lhes conferir a 
excelência da dignidade. 

Sérgio Pinto

Missão sublime! Riachos de amor, sulcados… 
que, rapidamente, inundaram Vila do Conde 
de um magnífico oceano de misericórdia, 
onde crianças, pessoas com deficiência, 
idosos, pessoas que perderam a saúde… 
reencontram a beleza da vida e descobrem 
em cada nova aurora razões de esperança! 
Magnífico! Grato até ao infinito!

Sérgio Paulo Pinto
(Diretor do Centro de Reabilitação para 

Pessoas com Deficiência - Touguinha - SCMVC)

“O homem sonha, a 
obra nasce”. 

É assim que vejo 
e retrato este grande 
Senhor, do qual só tive o 
privilégio de privar desde 
que iniciei o meu percurso 
como Presidente de Junta 
de Freguesia de Fajozes, 
nomeadamente nas 
várias celebrações anuais 

Sílvia Lomba

realizadas no Centro de Reabilitação Dr. 
Jorge Maia, em Fajozes, Instituição fundada 
e sonhada pelo Eng. Arlindo Maia.

Surpreendia pela sua energia, pelo seu 
sentido de humor e principalmente pela 

sua vontade de sonhar e concretizar. Um 
exemplo de vida! Um visionário que nos 
engrandece, que nos torna maiores e que 
temos a obrigação moral de enaltecer. 

Está ao alcance de todos mas só alguns 
têm esta grandeza de se sacrificar pelo 
próximo, de pensar em quem mais precisa. Só 
alguns sabem estar à altura do que o tempo 
lhes pede e o Eng. Arlindo Maia sempre esteve.

Testemunho assim, consciente e com a 
noção da importância deste momento, o 
meu desejo de que todo o seu trabalho em 
prol da comunidade encontre eco entre 
todos nós. Sem dúvida, um homem maior.

Sílvia Lomba
(Presidente da Junta de Freguesia de Fajozes)

Tive a feliz oportunidade 
no meu percurso profissional 
de ver concretizadas as 
Obras de Misericórdia, 
sempre impulsionadas 
por um grande líder, o 
Eng.º Arlindo Maia. Várias 
vezes dei comigo a pensar 
que mais nada havia a 
desenvolver, e para minha 

surpresa e de todos lá estava outra obra a 
nascer e a superar a obra anterior…. ideias atrás 
de ideias. Na bagagem desta viagem conjunta 
fica registada a humildade característica, a 
boa disposição e a superação de qualquer 
expectativa, com a máxima de que com “Este 
Senhor, o céu é mesmo o limite!”

Teresa Lopes
(Colaboradora da Clínica de Fisioterapia - SCMVC)Teresa Lopes
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“Desde o início”
Tive a possibilidade, e 

agora posso dizer a honra, 
de ter acompanhado todo 
o percurso do Sr. Eng. Arlindo 
Azevedo Maia na SCMVC.

Fi-lo como trabalhadora, 
a primeira do Sr. Eng. Arlindo 
Maia como Provedor desta 
Santa Casa.

Cresci com o meu saudoso pai a idolatrar o 
Sr. Provedor, com um respeito e consideração 
para com ele próximo da divindade, e essa 
imagem perdura junto de mim até aos dias 
de hoje.

Só mais tarde perceberia a dimensão e 
justeza desse sentimento do meu pai.

Em finais da minha juventude, em 1986, a 
oportunidade surgiu e apresentei-me ao serviço 
ansiosa e temerosa, com todos os sonhos, mas 
também inerentes receios, do mundo.

A Misericórdia, nessa altura, reduzia-se ao 
culto, sendo que o meu primeiro posto de 
trabalho foi precisamente no salão nobre 
desta Instituição.

Tudo o que ia surgindo administrativamente, 
nestes passos embrionários do que é hoje esta 
Grande Instituição, era-me delegado, sob 
supervisão do Sr. Provedor.

Descobri no Sr. Eng. Arlindo Maia alguém 
muito rigoroso, frontal, por vezes duro, mas 
com enorme sentido de humanismo.

Na sua seriedade e zelo, encontrei o 
conforto e a segurança de que levaria a 
Instituição a bom porto.

Mais do que “passar a vida” na Misericórdia, 
a sua vida era a Misericórdia.

Não havia horas, afazeres pessoais ou 
qualquer outro aspeto mais importante do 
que resolver assuntos da Misericórdia, sempre 
sob o olhar compreensivo dos seus familiares, 
que entendiam a nobreza e importância 
do Sr. Eng. Arlindo Maia na vida dos mais 
necessitados, que dele precisavam.

Muitas vezes chorei, outras sorri, perdi 
pessoas que me eram tudo e ganhei outras 
que hoje tudo são para mim, sempre com 
esta Instituição como cenário de fundo, 
misturando-se com a minha vida, pois não 
há outra forma de viver a Misericórdia, que 
não seja “vestindo a camisola” termo que o 
Senhor Provedor recorrentemente usava.

O Sr. Eng.º Arlindo Maia deixou de ser o 
MEU PROVEDOR, em janeiro de 2021 e por 
todos estes motivos e esta história conjunta, 
agradeço a N. Sra. das Misericórdias vê-lo sair 
de boa saúde.

Teresa Santos 
(Chefe dos Serviços Administrativos - SCMVC)

Teresa Santos

Lembro-me há cerca de 
20 anos atrás, num dia de 
Verão, da primeira vez que 
me dirigi ao Lar de Terceira 
Idade e fui atendida por um 
senhor que se vestia com 
calça e camisa claras e sem 

“peneiras”, abriu-me a porta e gentilmente me 
pediu para aguardar. Passado algum tempo 
veio ter comigo e disse: “Doutora, vamos 
entrar?” Afinal, o Sr. Porteiro, pensei eu, era o 
Sr. Provedor Engº. Arlindo Maia. Esta tem sido 

Vera Santos

a sua forma de estar na vida ao longo dos 
anos: simples, humilde e generosa. Obrigada 
por todos os conselhos e orientações que me 
deu, pela atenção, tempo que me concedeu 
e por me incutir sempre a ter uma gestão 
transparente, rigorosa e responsável, bem 
como “a colocarmo-nos no lugar do outro”. 
O seu legado não tem preço! Obrigada e que 
nossa Senhora das Misericórdias, a Senhora do 
Manto Grande, o proteja. 

Vera Santos
(Diretora do Lar de Terceira Idade - SCMVC)
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Começo por enaltecer 
o percurso notável de 
mais de 500 anos da Santa 
Casa de Misericórdia de 
Vila do Conde, com uma 
intervenção social muito 
marcante, tanto nos 
propósitos, como na sua 
ação concreta, claramente 
merecedora dos maiores 
encómios por parte da 

Vítor Costa

sociedade em geral, e da comunidade vila-
condense em particular.

Nos anos mais recentes, sobretudo a partir 
de 1984, a vida desta prestigiada Instituição 
ficou indelevelmente marcada pela obra 
do seu Provedor, Eng.º Arlindo Maia. Homem 
corajoso e dinâmico, e detentor de uma 
invejável visão estratégica, foi construindo, 
ano após ano, uma obra de enorme dimensão 

social e da qual Vila do Conde se orgulha. 

A nossa Santa Casa da Misericórdia 
ganhou uma inquestionável relevância 
nacional, e o crescimento dos seus diversos 
serviços, aliado à instalação de polos de 
intervenção em vários locais do nosso 
Concelho, conduziram a Instituição a um 
patamar de tal forma elevado, que a torna 
fundamental e insubstituível nos serviços 
prestados à nossa comunidade. 

Devemos muito disto ao Eng.º Arlindo 
Maia. Acrescento à sua extraordinária 
obra, o seu humanismo e seu trato alegre e 
jovial para com todos. Aqui lhe presto uma 
merecida homenagem e manifesto um 
devido reconhecimento pelo muito que fez 
em benefício dos Vilacondenses. 

Vítor Costa
(Professor Universitário)
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GRATIDÃO, LOUVOR E 
APLAUSO

Ou:
LOUVADO SEJAS, MEU 

SENHOR
Associando-me em 

plenitude a todos os 
aspetos e atos da mais que 
justíssima homenagem ao 

grande Provedor Eng. Arlindo Maia, um dos 
símbolos maiores do espírito e da gesta material 
e espiritual das Misericórdias de Portugal e do 
Mundo, agradeço a Deus o privilégio de, ao 
largo de várias décadas, ter podido partilhar 
e servir, a seu lado, essa tão nobre Causa e 
ter testemunhado pessoalmente a obra ímpar 
que,  como provedor e dirigente nacional e 
internacional, ele realizou na Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde e em todas 
as que, sempre pioneiro e institucionalmente 
solidário, ajudou a congregar na União das 
Misericórdias Portuguesas e na Confederação 
Internacional destas  tão beneméritas 
instituições.

Pela sua generosidade e entrega sem 

Vítor Melícias

limites o Provedor Arlindo Maia, presença 
sempre ativa e entusiástica, promotor criativo 
e corajoso de projetos e iniciativas de Bem-
fazer, terá sempre lugar cimeiro na História e 
na Galeria de Honra de Vila do Conde, das 
Santas Casa de Misericórdia e da sua União.

Bem-haja pela sua vida e obra de tanto 
mérito.

S. Francisco de Assis, a cuja Ordem tenho 
a alegria de pertencer, costumava dizer: 
“Louvado sejas, meu Senhor, porque me 
deste Irmãos”. Com o mesmo espírito de 
gratidão e louvor, vivo eu estes momentos de 
homenagem e de júbilo coletivo, dizendo: 
“Louvado sejas, meu Senhor, porque nos 
deste este Grande Irmão, grande português e 
apóstolo universal da Misericórdia”.

Que o Senhor Deus e Sua Santíssima Mãe, 
Senhora do Largo Manto da Misericórdia, o 
protejam sempre e o recompensem de todo 
o Bem que soube realizar.

Com amizade, admiração e louvor

Vítor Melícias
(OFM, Presidente Honorário das Misericórdias) 

Fui posto perante uma 
difícil tarefa, a de escrever 
um testemunho que 
defina a personalidade do 
Sr. Provedor Eng. Arlindo 
Maia!

Pensei na riqueza da 
Individualidade pessoal 
e social, pensei na 
incomensurável grandeza 
da sua obra, com alcance individual e 
familiar indizível por palavras!

Durante as mais de três dezenas de 
anos de colaboração, tocou-me, de forma 

indelével, a sua simpatia, compreensão, 
solidariedade, atenção e resiliência, que 
associadas à sua elevada inteligência, 
motiva, mobiliza e promove, todos os 
que consigo colaboram, sendo eu disso 
reconhecido beneficiário.

O meu muito obrigado.

Bem-haja.

Vítor Reis

(Médico nos Equipamentos Sociais
e Atendimento Permanente - SCMVC) 

Vítor Reis
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Para quem, como 
eu, teve o privilégio e 
a honra de privar com 
o Eng.º Arlindo Maia, 
durante tantos e bons 
anos, nas minhas visitas 
comerciais à Santa Casa 
da Misericórdia de Vila do 
Conde, desde a primeira 
visita, no longínquo ano de 
1985 até há muito pouco 

Vítor Sarabando

tempo, em que o dinamismo, o empenho, 
a força de vontade, o querer, do Eng.º A. 
Maia, sempre me marcaram.

Parafraseando o Fernando Pessoa,”Deus 
quer, o homem sonha, a obra nasce”, é 
a frase que mais se pode aplicar ao Eng.º 
Arlindo Maia!!!

Quando ainda hoje chego a Vila do Conde 
e passeio por aquelas ruas, a transformação 
que a Misericórdia conseguiu com o 

Provedor Eng.º A. Maia ao leme, modificou e 
transformou todo aquele quarteirão.

O seu trabalho á frente dos destinos da 
SCMVC, foi absolutamente excecional e, 
merece todas as Nossas Homenagens.

Ao longo destes anos todos, tomamos 
muitos cafés enquanto conversávamos uns 
minutos, nunca, consegui pagar um café ao 
Sr. Eng.º A. Maia, agora quando o for visitar 
vou ver se consigo.

Um Bem-Haja muito Grande Eng.º A. Maia.

Uma palavra final, para quem o vai 
suceder, Eng.º Rui Maia, não vai ser nada 
fácil, mas os genes estão lá!!!

Com um Orgulho enorme de o ter como 
Amigo.

Victor Hugo Sarabando
(Ex-Colaborador da Empresa CIN)
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De 14 a 16 de Outubro deste ano de 1994, 
decorreu no “Forum” da Câmara Municipal da 
Maia o I Encontro das Misericórdias do Norte 
de Portugal, por iniciativa dos Secretariados 
Distritais do Porto, de Braga, de Bragança, 
de Viana do Castelo e de Vila Real. Nele 
participaram todas as Misericórdias situadas na 
área geográfica abrangida por esses distritos.

As duas Santas Casas da Misericórdia 
do concelho de Vila do Conde – a de Vila 
do Conde e a de Azurara – fizeram-se 
representar pelos respectivos Provedores 
Eng.º Arlindo de Azevedo Maia e António 
José da Costa e Silva de Magalhães, e 
pelos Mesários Eng.º Joaquim Manuel Pinto 
Laranjeira e António Gomes Lima (Vila do 
Conde) e Manuel Coelho, José de Oliveira 
Maia, Marcílio Gomes Vinhal e Justino Torcato 
Pereira Machado (Azurara).

A sessão de abertura, no dia 14, foi 
presidida pelo Secretário de Estado da 
Segurança Social, em substituição do Ministro 
do Emprego e Segurança Social, Eng.º Falcão 
e Cunha e a sessão de encerramento pelo 
Ministro da Saúde, Dr. Paulo Mendo.

Este encontro proporcionou um amplo 
e esclarecido debate acerca da complexa 
problemática das Misericórdias. Essa 
problemática foi dividida nos três painéis 
seguintes:

1 - AS MISERICÓRDIAS E O ESTADO 
PROVIDÊNCIA;

2 - O DESAFIO DO SÉCULO XXI PARA AS 
MISERICÓRDIAS;

3 - OS NOVOS VALORES E AS 
MISERICÓRDIAS.

No debate das questões propostas 

participaram especialistas abalizados que 
muito contribuíram para que elas fossem 
analisadas com profundidade e as suas 
posições nem sempre convergentes deram 
origem a participações da assistência na fase 
do colóquio que animaram o Encontro.

Acerca do que foi dito e das conclusões 
que se tiraram melhor ideia poderá ficar 
da leitura do «RELATO e CONCLUSÕES» da 
autoria do Dr. Manuel Lemos que se seguem.

RELATO e CONCLUSÕES do 1.º Encontro 
das Misericórdias do Norte de Portugal pelo 
Dr. Manuel Lemos

(…)

…propôr a este Encontro de uma forma 
sistemática as seguintes conclusões:

As Santas Casas de Misericórdia do Norte, 

1 - Reafirmam a sua inabalável 
determinação em cumprir as catorze Obras 
de Misericórdia, lidas à luz da moderna 
doutrina social da Igreja e na defesa do papel 
do indivíduo e da família como factores de 
estabilidade social.

2 - Neste quadro, consideram de maior 
importância a afirmação do princípio da 
«Sociedade Providência» como corrector 
dos efeitos causados pelo excesso de 
centralização da Administração Pública, das 
desigualdades e das insuficiências geradas 
pelo sistema do «Estado Providência», sem 
prejuízo do papel desse mesmo Estado 
enquanto moderador de tensões e conflitos 
sociais.

3 - Para esse efeito, reafirmam a sua 
disponibilidade para serem muito mais do 
que meros gestores de equipamentos sociais 
e actuarem como protagonistas e parceiros 

1.º Encontro das Misericórdias do Norte

Revisitação da Revista “Santa Casa”
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nas comunidades locais onde germinam 
fenómenos como a solidão, a pobreza e a 
exclusão social. 

4 - Manifestam à população e ao 
Governo, em especial, disponibilidade para 
participarem activamente nos programas de 
combate ao desemprego.

Neste quadro, dispõem-se a implementar 
Clubes de Emprego, a animar Iniciativas 
Locais de Emprego e outras acções no plano 
da readaptação profissional dos chamados 
desempregados de longa duração e dos 
jovens à procura do primeiro emprego.

5 - Afirmam-se como Instituições 
autónomas e independentes do Estado 
(Governo e Autarquias), sem prejuízo de 
considerarem fundamental prosseguirem, em 
parceria, um esforço comum de cooperação.

6 - Por isso, solicitam do Governo a urgente 
revisão do Decreto Lei 119/83, adaptando-o à 
nova realidade social existente e aos desafios 
que se prefiguram para os próximos anos.

7 - Por outro lado, apelam ao Governo, 
para que as verbas resultantes dos jogos, 
geridos pela entidade pública Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa, tenham uma mais 
correcta distribuição, de modo a atingirem as 
finalidades para que foram criados.

8 - Reclamam do Governo o pagamento 
dos serviços prestados, nomeadamente 
na área da Terceira Idade, com particular 
destaque para os grandes dependentes, a 
preços correctos, que salvaguardem uma 
prestação de serviços em que a dignidade 
humana e a qualidade de vida sejam, a todo 
o tempo, plenamente asseguradas. 

Pretendem, assim, uma uniformização 
dos critérios de pagamento para serviços 
idênticos, pondo fim a situações de 
discricionariedade que, muitas vezes, 
presidem aos processos de negociação 
como é o caso dos acordos atípicos.

9 - Esperam do Governo, no respeito 
pela sua raíz histórica, como Instituições 
da sociedade civil, que a avaliação da 
prestação dos seus serviços, através da 
Inspecção Geral da Segurança Social, não se 
venha a traduzir em inadmissíveis intromissões 
na sua esfera de autonomia.

10 – No domínio específico da 
Saúde reafirmam a sua vontade de 
progressivamente e sempre de uma forma 
sustentada, retomarem o papel que já tiveram 
neste domínio, considerando a política 
governamental em curso, de privatização de 
cuidados de saúde. 

11 – Para conseguirem plenamente este 
objectivo, desafiam o Governo a dinamizar 
um plano coerente e credível de Mecenato 
Social, potencialmente mobilizador da 
sociedade civil levando-a a participar mais 
activamente no esforço de inserção social 
dos grupos mais desfavorecidos.

12 - Manifestam publicamente a sua 
disposição para assumirem um papel 
relevante nas instâncias europeias, na medida 
em que se assumem como parceiros sociais 
de pleno direito e em que estão seguras de 
poder contribuir para o desenvolvimento, 
o bem estar e o equilíbrio da população 
portuguesa e dos seus parceiros comunitários.

13 - Criar uma estrutura regional, de 
carácter permanente, envolvendo os cinco 
distritos a norte do Rio Douro, de modo 
a potencializar, no domínio do auxílio ao 
próximo, o espírito de cooperação entre 
as Santas Casas reenquadrando recursos 
humanos e financeiros e combatendo, numa 
óptica de desenvolvimento social sustentado, 
a política do desperdício. 

14 - Reafirmam a utilidade deste tipo 
de Encontros, que desde já deliberam 
prosseguir, manifestando o seu profundo 
reconhecimento aos que, com as suas 
palavras e presenças, contribuíram, mais uma 
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vez para manter bem vivo o movimento das 
Misericórdias. 

Aproveitam para saudar as Misericórdias 
de todo o país, esperando que este tipo de 
Encontros, se possa multiplicar de acordo 
com as suas especificidades regionais.

Estas conclusões irão ser transmitidas ao 
Senhor Presidente da República, ao Senhor 

Presidente da Assembleia da República, ao 
Senhor Primeiro Ministro, ao Senhor Ministro do 
Emprego e da Segurança Social e ao Senhor 
Ministro da Saúde.

Manuel de Lemos
Presidente da UMP

in Revista Santa Casa nº 1 - Nov/1994

Medicina Física e Reabilitação
A Medicina Física e de Reabilitação 

é uma especialidade clínica composta 
por dois ramos fundamentais, que se 
complementam: a medicina física cujo 
objectivo é o conhecimento profundo da 
física e da eletricidade com fins terapêuticos 
e a medicina de reabilitação cujo objectivo 
é o de estimular, desenvolver e potenciar 
as capacidades funcionais existentes num 
doente no sentido de uma reintegração 
familiar, social e profissional mais próxima da 
normalidade.

(...)

 A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA 
DO CONDE como instituição de solidariedade 
social aliando-se a estes objectivos propôs-se 
levar a cabo um projecto com a finalidade 
de proporcionar à população de Vila do 
Conde e concelhos limítrofes as condições 
necessárias para a realização de objectivos 
descritos.

Assim nasceu a Clínica de Medicina 
Física e de Reabilitação que ocupa uma área 
de cerca de 900 m2 distribuídos por diversas 
zonas, nomeadamente:

 - uma zona de hidroterapia, que inclui 
uma piscina aquecida para reeducação 
motora, hidromassagens e duche Escocês;

- uma zona de tratamentos eléctricos 
individuais, possuindo uma gama variada de 
aparelhos de electroterapia de tecnologia 
avançada;

- uma zona destinada a cinesiterapia ou 
reeducação motora incluindo uma zona de 
cinesiterapia respiratória.

Esta clínica tem 3 anos de existência e 
neste momento trata cerca de 400 doentes 
por dia, com patologias diversas tais como 
doenças de foro reumático, traumatológico 
neurológico respiratório, abrangendo todas 
as faixas etárias.

Para além dos meios materiais referidos, 
possui um quadro técnico, adequado aos 
objectivos propostos e que é constituído 
por médicos, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais, técnico de electroterapia e 
auxiliares.

Ilídia Guimarães
Directora Clínica

in Revista Santa Casa nº 1 - Nov/1994
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A Inauguração do Centro de Apoio e Reabilitação 
para Pessoas com Deficiência de Touguinha

 (...)

Houve festa naquela Sexta-feira, dia 7 
de Julho de 1995. E a festa não foi apenas 
dos que sofrem de deficiência, foi de 
todos. Do povo, em primeiro lugar, porque 
compreende que estas obras são para todos 
e, por isso, compareceu em grande número; 
dos familiares dos deficientes que, melhor 
que ninguém, sabem medir o seu alcance 
social; mas também de todos quantos 
colaboraram, directa ou indirectamente, 
nesta obra grandiosa. Esteve presente o 
Primeiro-Ministro, Prof. Cavaco Silva, o Ministro 
Silva Peneda, o Arcebispo Primaz de Braga, 
o representante do Presidente da Câmara 
Municipal de Vila do Conde, representantes 
de instituições de solidariedade social, o 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de 
Vila do Conde e a Mesa Administrativa e não 
faltaram também os zelosos funcionários da 
Instituição que colaboraram dedicadamente 
na construção desta obra que abriu nesses 
dia com 35 deficientes internados, com 45 
em actividades ocupacionais durante o dia 

e com apoio domiciliário a 20 pessoas. A sua 
capacidade é, porém, muito maior. Pode 
atender, no futuro, 225 pessoas: 75 na valência 
Lar, 120 em actividades ocupacionais e 30 
em apoio domiciliário.

 As palavras do Primeiro-Ministro que 
se seguiram foram de exaltação da obra 
realizada pelas instituições particulares de 
solidariedade social, tendo destacado o 
contributo da Santa Casa da Misericórdia 
de Vila do Conde. Salientou o seu papel de 
interlocutora privilegiada com a sociedade 
civil a quem compete também colaborar 
com o Estado.Providência. Referindo-se 
especificamente ao problema da deficiência 
humana, definiu as 3 linhas de força em que 
devem actuar as instituições que a ela se 
dedicam: o apoio aos deficientes, a formação 
profissional e a inserção na sociedade. Só, 
assim, os deficientes se tornarão cidadãos de 
pleno direito.

(...)

in Revista Santa Casa nº 3 - Dez/1995

O Primeiro Ministro, Prof. Cavaco Silva, no uso da palavra Bênção das instalações pelo Arcebispo Primaz, 
D. Eurico Dias Nogueira
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Melhorar o atendimento, informação 
e orientação dos cidadãos vila-condenses, 
bem como de subsídios a pessoas 
carenciadas e caracterização dos problemas 
existentes, no capítulo da acção social, é um 
dos objectivos do Clube de Emprego e do 
Serviço de Atendimento à População que 
apresentamos na nossa cidade no passado 
dia 6 de Dezembro, numa iniciativa que 
conta com o apoio do Centro Regional do 
Porto de Segurança Social (CRPSS) e com o 
Instituto do Emprego e Formação Profissional.

Na cerimónia que decorreu para a 
assinatura deste protocolo de cooperação, 
o Eng. Arlindo Maia, nosso distinto Provedor, 
salientou o significado deste acordo, o qual 
«pretende dar o passo decisivo para ajudar 
as pessoas vítimas de pobreza ou exclusão 
social, no nosso concelho, a encontrarem 
o caminho para a sua realização pessoal». 
De facto, «como todos sabemos, há causas 
que determinam esta miséria, como sejam 
o alcoolismo, a toxicodependência, o 
desemprego, a falta de instrução e de 
educação, a ausência de regras sociais, a 
doença, a diminuição de capacidades física 
e ou intelectual, hereditariedade – famílias 

Protocolo assinado com o CRPSS no dia 6 deste mês
LANÇAMOS SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

pobres geram mais pobres - , entre outros 
casos», alertou o Eng. Arlindo Maia.

Assim, serão prestados os seguintes 
apoios: alimentação às pessoas sem recursos 
económicos; à instrução; no combate à 
doença e ao alcoolismo; ao emprego e apoio 
a crianças em situações de risco, entre outros, 
«visando a promoção de hábitos e regras de 
vida que conduzam à dignificação e inserção 
social», concluiu o Eng. Arlindo Maia.

(...)

in Revista Santa Casa nº 3 - Dez/1995

Momento da assinatura do Protocolo
(Dr. Carlos Pinto, Dra. Otília Novais e Eng. Arlindo Maia)

Visita do Secretário de Estado às instalações 
sociais da Santa Casa da Misericórdia

No dia 26 de Janeiro deste ano, Sua 
Excelência o Senhor Secretário de Estado 
da Reinserção Social – Dr. Rui Cunha – 
visitou a Misericórdia de Vila do Conde, 
sendo acompanhado pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Vila do Conde, Eng.º 
Mário Almeida, e pelo Presidente do Centro 
Regional da Segurança Social do Norte, Dr. 
Martins Alves. (...)

Aproveitando a sua presença, o Provedor O Provedor recebe os ilustres visitantes
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da Santa Casa da Misericórdia de Vila do 
Conde, Eng.º Arlindo de Azevedo Maia, pediu 
ao Senhor Secretário de Estado que recebesse 
de suas mãos uma carta «memorandum» na 
qual expressava o seu agradecimento pela 
honrosa visita, enumerava as obras realizadas 
mercê da estreita colaboração entre o 
Ministério da Segurança Social e a Misericórdia, 
mas também a total disponibilidade da 
instituição para colaborar na resolução dos 
problemas sociais da população portuguesa 
mais carenciada.  A este propósito, dava 
conta dos projectos que a Santa Casa tem 
elaborados para o ano em curso, dos quais 
se destaca a construção de uma unidade de 
Internamento de Menores dos 0 aos 18 anos. 
Para este projecto solicitava a inclusão de 
uma verba no PIDDAC de 1996 para que se 
pudesse iniciar a sua concretização.

Não foi em vão que a visita do Senhor 
Secretário de Estado se fez a Vila do Conde 
e à Santa Casa da Misericórdia nem caiu em 

saco roto a carta «memorandum» de que o 
Provedor lhe fez entrega em mão.

Em Maio último, recebeu a Santa Casa 
a comunicação, por intermédio do Director 
Sub-Regional do Porto do Centro Regional 
de Segurança Social do Norte de que no 
Plano de Investimento para o corrente ano 
(PIDDAC/96) estavam inscritas as seguintes 
verbas de financiamento:

1- Uma verba de 38.000 contos para a 
obra do Lar de Acamados;

2- Uma verba de 30.000 contos para 
a obra do Centro de Acolhimento Lar de 
Crianças em Risco;

3- Uma verba de 20.000 contos para a 
obra do Centro Social de Macieira.

(...)

António Amorim
in Revista Santa Casa nº 4 - Jun/1996

Visita à Clínica de Reabilitação O Secretário de Estado visita
o Centro de Reabilitação de Touguinha
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No âmbito de um conjunto de realizações 
no domínio da Assistência Social, a Santa 
Casa da Misericórdia de Vila do Conde, tem 
em curso agora, o projecto de construção 
de um Centro de Acolhimento e Lar para 
«Crianças em Risco», com idade entre zero e 
dezoito anos, que será implantado junto ao 
Lar de Terceira Idade já em funcionamento.

(...)

Sem dúvida que se pode concluir, por 
uma, permanente interactividade, que 

Órfãos de pais vivos

também num Complexo Assistencial tal se 
verifica, e a opção de complementar o Lar de 
Terceira Idade com o Centro de Acolhimento 
e Lar para «Crianças em Risco» com espaço 
para o desenvolvimento de creche e A.T.L., 
é, sem dúvida, uma estratégia que, para 
além dos aspectos organizacionais, tem 
subjacente a interacção de fazer conviver 
gerações e contribuir assim para a formação 
dos mais jovens.

O novo edifício integrará uma Creche 

Quando em 1498 a Excelsa Senhora e 
muito virtuosa Rainha D.ª Leonor criou a 1.ª 
Misericórdia Portuguesa – Misericórdia de 
Lisboa – e lançou o desafio a todo o Reino 
para que outras Misericórdias se criassem, fê-
lo porque pensou que a Acção Social destas 
Associações seriam o remédio para curar as 
misérias dos desafortunados, principalmente 
daqueles que mais eram chorados pela 
Nação: as viúvas e os órfãos de marinheiros 
que perderam a vida na imensidão dos 
mares.

Também a Misericórdia de Vila do Conde 
teve a mesma razão de existir.

Esta nossa terra de igual modo perdeu 
muitos dos seus filhos nas viagens marítimas, 
deixando sem amparo as esposas e os filhos 
que dolorosamente choravam a desgraça 
do seu infortúnio.

São decorridos 5 séculos e no nosso 
País assiste-se a um crescente aumento de 
“crianças órfãos de pais vivos” que sofrem 
o mesmo drama das outras crianças órfãos 
de pais sepultados nas ondas de mares sem 
princípio nem fim.

De forma diversa, mas com o mesmo 
objectivo, a Misericórdia de Vila do Conde 
pretende, com esta obra, dar acolhimento a 
crianças em dificuldade por falta de família 
digna e assumida, desenvolvendo acções 
várias que visam acarinhar, educar, ensinar e 
proteger a criança maltratada.

Isto porque as “crianças órfãos de pais 
vivos” também têm o direito de usufruir 
de oportunidades e condições que lhes 
proporcionem a felicidade.

E vão ser felizes porque a solidariedade 
dos Homens e Mulheres de boa vontade que 
sempre são generosos na compreensão e 
ajuda às iniciativas desta Santa Casa está 
aqui bem presente, trazendo o calor dos seus 
corações para proteger e embalar os corpos 
belos dessas crianças indefesas.

Que Deus lance a sua benção sobre a 
Obra que nos propomos realizar.

O Provedor
Arlindo Maia

in Revista Santa Casa nº 5 - Out/1996

Centro para crianças em risco
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A Açodecor é uma empresa de serralharia e construção civil, sediada em 
Vila do Conde, constituída por pro�ssionais experientes que garantem 

qualidade e prazos a preços competitivos.
Construímos uma ótima relação pro�ssional com a Santa Casa da Misericór-
dia de Vila do Conde, com a qual trabalhamos há vários anos, assegurando 
desde manutenções de portas e janelas a ampliações de infraestruturas.

com capacidade para 30 crianças, 
organizadas em três grupos, dispondo das 
condições necessárias ao desempenho dos 
monitores, e ao apoio das próprias mães.

A ocupação dos Tempos Livres dos 
Jovens, é também neste momento uma 
preocupação, daí que se tenham criado 
instalações para actividades diversas como 
ginástica, trabalhos manuais, expressão 
corporal, música, biblioteca e expressão 
plástica, não obstante a concepção do 
espaço permitir a sua utilização com outras 
iniciativas. Essas instalações têm capacidade 
para 120 jovens.

A área de internamento, prevê a criação 
de dois núcleos um destinado a 30 crianças 
dos 0 aos 5 anos, e outro a 45 crianças dos 6 
aos 18 anos, tendo em atenção que cada um 
destes grupos necessite de um tipo de apoio 
dos monitores diferente. No primeiro caso, 
privilegiar-se-á a permanente relação do 
monitor com os alojamentos e a possibilidade 
de funcionamento autónomo do núcleo.

(...)

Carlos Barbosa
Arquitecto

in Revista Santa Casa nº 5 - Out/1996
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No dia 24 de Janeiro, o Rotary Club de Vila 
do Conde teve a honra de receber como 
convidado e palestrante, na sua reunião 
habitual de trabalho, na Estalagem Brasão, o 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de 
Vila do Conde, Eng.º Arlindo Maia.

A sua intervenção marcou a abertura de 
um ciclo de palestras que o Rotary programou, 
no seu “Plano de Actividades” para o ano 
rotário em curso, a fim de proporcionar a 
todos os seus membros um conhecimento 
“por dentro” das Instituições de Solidariedade 
Social radicadas em Vila do Conde.

O Eng.º Arlindo Maia orientou todo o seu 
discurso em três vertentes fundamentais: 
evocação histórica do passado; análise 
exaustiva do presente e projectos para o futuro. 

Na primeira parte, que redundou numa 
magnífica lição de História, o orador recuou 
no tempo para a todos situar nos primórdios do 
séc. XVI, mais propriamente no ano de 1510, 
a fim de evocar a memória de um grupo de 
“bons vila-condenses” que fazendo um pacto 
entre si se comprometeram a auxiliar o próximo. 

Percorreu, depois, várias etapas e recordou 
vários factos ligados ao Hospital, desde o séc. 
XVII, particularmente durante os anos do 
domínio filipino, a criação das Misericórdias 
pela rainha D. Leonor, até ao momento em 
que, em 1975, o Estado oficializou o Hospital 
e a Saúde.

A Misericórdia de Vila do Conde e o seu futuro
Foi então que, segundo o orador, a  

Misericórdia ficou sem actividades tendo-se 
mantido, no entanto, os responsáveis “em 
reflexão” para a fazerem renascer, em 1984, 
com a reformulação do Compromisso e com 
a planificação de iniciativas e actividades 
de âmbito humano, social e cultural para as 
“décadas próximas”.

Depois, todos os participantes tiveram 
a oportunidade de ouvir, em palavras 
carregadas de simplicidade e de um amor 
e humanismo impressionantes, a grande 
mensagem de solidariedade levada pela 
Misericórdia, como resposta adequada, à 
sociedade contemporânea e à comunidade 
vila-condense denunciadora de muitas 
carências que urgia colmatar. 

(...)

Usou da palavra, para encerrar a reunião, 
o Presidente do Clube que, em seu nome e no 
de todos os presentes, felicitou o palestrante, 
agradecendo-lhe a lição de solidariedade, 
amor e vida que acabara de pronunciar e 
trazer ao Rotary.

Ressaltou fundamentalmente as três 
grandes traves que manterão cada vez 
mais firme a Misericórdia de Vila do Conde: 
o optimismo, a fé e amor e o verdadeiro 
espírito de sacerdócio que o Eng.º Arlindo 
Maia evidenciou e que tem feito com que 
esta instituição de tão grande alcance 
humano e social seja, no presente, uma 
resposta decidida e adequada à angustiante 
problemática da sociedade contemporânea 
e no futuro, uma esperança e uma certeza 
de solidariedade para a população de Vila 
do Conde – crianças, jovens, adultos e idosos. 

Martinho Cardoso
Presidente do Rotary Clube

de Vila do Conde

in Revista Santa Casa nº 6 - Maio/1997

Tema da palestra proferida pelo
Eng.º Arlindo Maia no Rotary Clube
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Entrevista ao Provedor da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde, Eng.º Arlindo Maia

Oriundo de uma família modesta de 
Modivas, Arlindo de Azevedo Maia, nasceu a 
9 (nove) de Setembro de 1930. 

Depois de uma breve infância, estudou 
até ao 3º ano do liceu no Colégio D. Nuno da 
Póvoa de Varzim.

Aos 19 (dezanove) anos, em 1949, 
concluiu o curso de Engenheiro Técnico e 
Minas. Dois anos depois (1951) chefiou o 
trabalho nas minas de Volframite e Cassitrite 
em Bragança. Na época o seu vencimento 
era de 4 (quatro) mil escudos por mês, tendo 
entregue o seu primeiro ordenado à Liga 
Portuguesa Contra o Cancro.

Em 1953 foi incorporado no exército 
cumprindo o serviço militar obrigatório ao 
longo de 18 meses, sendo ele distribuído pelos 
quarteis de Tancos, Mafra, Porto, Abrantes e 
Santa Margarida.

Em 1955, começou a trabalhar por conta 
própria como empreiteiro de obras públicas 
tendo executado obras em Vila do Conde, na 
Póvoa de Varzim, em Braga, em Barcelos, na 
Maia, no Porto, em Vila Nova de Famalicão e 
noutras cidades do norte do País.

Em 1983, deixa de exercer a sua 
actividade profissional e, no ano seguinte, é 
eleito Provedor da Santa Casa da Misericórdia 
de Vila do Conde, cargo que ainda ocupa 
actualmente.

Esta é a sua primeira entrevista à revista 
“Santa Casa”, na qual explica o seu empenho 
e dedicação a uma causa social que a 
poucos diz muito.

S.C.: Como é que uma pessoa ligada 
à engenharia e à construção aparece 
inserida num projecto como a Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde?

A.M.: Para mim, a ligação à Santa Casa 

da Misericórdia de Vila do Conde ou a 
qualquer outra instituição de solidariedade 
social não tem nada a ver com a profissão de 
cada um. É efectivamente uma vocação e 
um sentimento. É também dar seguimento a 
um processo de vida, defender determinados 
valores e princípios, estar mais próximo da 
pessoa que carece de ajuda. Portanto, não 
tem nada a ver com a minha formação 
profissional. É um sonho que tenho desde 
criança, na medida em que na minha 
tenra infância eu vivi muito com a miséria e 
contactei com pessoas muito necessitadas. 
Mais tarde, segui o exemplo particular de 
um parente meu e que me motivou para os 
problemas dos mais pobres.

Por tudo isto e porque durante a minha 
vida felizmente fui uma pessoa de certo modo 
bafejada pela sorte, entendi que estaria em 
condições de integrar qualquer instituição 
que pudesse dar resposta a muitas carências 
sociais.

A minha chegada à Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde deve-se ao 
facto da minha intenção de dar seguimento 
a um sentimento que tinha e que se tornou 
muito mais fácil do que se tivesse de criar 
uma instituição de raiz.

S.C.: Essa motivação, esses exemplos 
que adquiriu desde muito cedo faz com que 
a pessoa do Eng.º Arlindo Maia se identifique 
com os ideias da Santa Casa da Misericórdia?

A.M.: Sim, de alguma forma, com os 
ideais da Santa Casa e também com os de 
muitas outras instituições de solidariedade 
social que felizmente existem no nosso país. 
Mas neste caso concreto é efectivamente 
uma forma de eu me identificar com os meus 
sentimentos, com a minha maneira de ser na 
defesa dos princípios, dos objectivos e das 
preocupações de uma instituição como esta.



84

Nº 52 - JUNHO / 2021

S.C.: Até que ponto é gratificante estar à 
frente de uma instituição como esta, ou seja, 
que factores positivos e negativos é que aqui 
encontra?

A.M.: Para mim é tudo gratificante, não 
há nada de negativo. Nunca encontrei, nesta 
dúzia de anos à frente da Santa Casa, pontos 
menos gratificantes, isto é, qualquer coisa 
que pudesse estar fora dos meus sentimentos, 
da minha maneira de ser ou de agir. Pelo 
contrário, é muito gratificante e é de uma 
realização pessoal de tal ordem que me sinto 
uma pessoa bastante satisfeita porque estou 
a trabalhar naquilo que verdadeiramente 
gosto de fazer e, por isso, nada para mim 
é custoso. Qualquer que seja o problema 
que tenha eventualmente de enfrentar não 
diminui em nada toda a parte positiva que 
aqui sempre encontro.

Claro que há sempre alguém a quem 
esta minha dedicação traz alguns custos, 
a minha família, por exemplo, que vive 
constantemente com a minha ausência, 
pois não tenho possibilidade de lhe dar o 
acompanhamento que merece.

S.C.:  Quando chegou à santa Casa 
já conhecia a instituição e já trazia algo 
planeado ou só depois dos primeiros contactos 
é que pensou naquilo que iria fazer?

A.M.: Eu não conhecia absolutamente 
nada da instituição no seu aspecto interior, 
mas conhecia os seus objectivos, as suas 
preocupações e aquilo que ela se propunha 
fazer. E, naturalmente integrado nela, até 
porque sou uma pessoa de formação 
católica, foi fácil conhecer a instituição por 
dentro e inteirar-me do que era necessário 
fazer para que ela cumprisse a sua missão.

Quando decidi assumir a direcção da 
Santa Casa já tinha em mente realizar um 
determinado número de obras sociais, que 
mais tarde consegui concretizar, depois de 
planos devidamente definidos e discutidos 
previamente em assembleia geral.

S.C.: Foi difícil conseguir levar em frente 

todos os projectos que inicialmente pensou?

A.M.: Naturalmente que os projectos de 
uma certa envergadura são sempre difíceis 
de realizar. Nós temos de ter consciência 
das dificuldades com que vamos deparar 
ao realizar determinados projectos, quer do 
ponto de vista económico ou financeiro, 
quer do ponto de vista humano. O homem 
nem sempre compreende as coisas que 
dizem respeito ao bem-estar dos outros e 
há sempre aqueles que procuram destruir e 
desprezar o trabalho de instituições como 
esta. Nós sempre tivemos e vamos continuar 
a ter a consciência destes factos. No entanto, 
tudo isso é ultrapassado com facilidade, na 
medida em que se associou a todo o nosso 
projecto a própria comunidade. E, quando 
isto acontece, a obra torna-se um trabalho 
de todos, ela é querida pela população e 
todos os obstáculos são ultrapassados.

S.C.: Como é que é possível sensibilizar 
as pessoas para estarem ao lado e ajudarem 
instituições como esta? A Santa Casa e o 
próprio Eng.º Arlindo Maia conseguiram fazer 
isso?

A.M.: Sim, estamos a conseguir fazer isso 
e eu julgo que o processo é simples. Sabemos 
qual é o objectivo a que nos propomos e 
avançamos com ele. Naturalmente que 
vamos ter de perder tempo com certas 
contrariedades que surgem, eventualmente 
e, mediante as dificuldades que aparecem, 
medimos todos os passos. Normalmente 
avançamos sem qualquer problema, mas 
sabemos também que há sempre alguém 
que pensa de uma forma diferente e, por 
isso, damos o benefício da dúvida às pessoas 
e procuramos levar até ao fim todos os 
nossos objectivos, desenvolvendo o diálogo 
necessário.

 S.C.: Cada passo é dado de acordo 
com as necessidades e as possibilidades que 
existem na Santa Casa?

A.M.: Não, porque todos sabemos que 
as necessidades no campo social são, por 
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natureza, enormes e diversificadas. Quanto 
mais se faz, mais é preciso fazer. Muitas 
pessoas, antes não tinham possibilidades 
de se albergar, ou porque eram infelizes, ou 
porque eram pobres. Aqui, o nosso papel foi 
começar a abrir-lhes um pouco esse horizonte 
e começaram a entender que é possível ir 
mais longe, desejar mais e simultaneamente 
procurar uma vida melhor. Portanto, quanto 
mais fazemos no campo social, mais esperança 
damos às pessoas que passam a ter mais 
coragem para desejar um pouco mais.

S.C.: Esse acto de ajudar o próximo é um 
“vício” que qualquer um de nós pode adquirir 
ao ajudar a Misericórdia?

A.M.: Julgo que sim. Não é bem um 
“vício”, é antes uma forma de a pessoa se 
realizar e penso que todos nós já alguma 
vez sentimos a alegria de ajudar o próximo. 
Acho que não há ninguém, por muito maus 
sentimentos que tenha que, depois de ter 
ajudado alguém, não se tenha sentido feliz 
ao ver que a pessoa a quem ajudou também 
passou a ser feliz. Acho que nós só podemos 
ser felizes, se efectivamente as pessoas que 
nos rodeiam também vivem felizes. Penso 
que não é possível neste mundo de miséria 
haver pessoas que sejam totalmente felizes 
por mais riquezas que possuam. É este um 
objectivo que nós seguimos diariamente com 
todas as pessoas da comunidade, pois só 
quando sentimos que todos são felizes é que 
nós o somos também.

S.C.: Como explica que uma instituição 
como a Santa Casa da Misericórdia, 
criada no século XVI, numa sociedade 
com características próprias, diferentes das 
actuais e em muitos casos contrárias, não 
seja hoje uma instituição obsoleta, mas 
adaptada às necessidades de hoje?

A.M.: Uma instituição como a nossa 
nasceu de um compromisso entre as pessoas. 
Um conjunto de pessoas que se associou, 
discutiu o problema e assumiram entre elas 
esse compromisso de praticar as Obras de 
Misericórdia.

Nós sabemos que ainda hoje se 
defende internacionalmente, como direitos 
fundamentais na defesa do Homem, os 
mesmos direitos que constam nas Obras 
de Misericórdia. Portanto, esses direitos são 
e serão sempre os mesmos. Então nós não 
temos mais do que adaptar cada momento 
às necessidades correntes, aquilo que 
entendemos como essencial para ajudar o 
nosso semelhante. Isto acontece da mesma 
forma há 500 (quinhentos) anos: os propósitos 
para os quais as misericórdias foram criadas, 
não são mais do que ajudar as pessoas 
pobres, famintas e miseráveis, órfãos, etc… 
Hoje encontramos igualmente gente na 
miséria, desempregados, analfabetos, órfãos, 
marginalizados, etc., mas com uma agravante: 
é que as necessidades hoje são maiores e mais 
difíceis de colmatar, como são os exemplos 
visíveis da droga, da prostituição, dos sem 
abrigo e, de facto, nota-se uma diferença 
maior entre os ricos e os pobres. Por isso, hoje 
temos necessidade superior de socorrer estes 
carenciados. Daí que as Misericórdias não 
têm mais do que dar apoio constante às 
necessidades de cada momento. É isso que 
fazemos agora, por exemplo, com a ajuda 
aos deficientes, no que não se pensava 
antigamente, porque naquela altura as 
famílias estavam organizadas e não tinham 
os problemas que têm as de hoje. As famílias 
actuais são completamente diferentes, 
devido à degradação constante do mundo 
e das próprias relações humanas.

Resta-me concluir que a instituição deve 
cumprir com os seus objectivos iniciais, mas 
sempre adaptada às necessidades da vida 
actual.

S.C.: Tendo sido o Eng.º Maia um dos 
principais responsáveis pela mudança da 
Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, 
gostaria que nos explicasse como é que essa 
mudança aconteceu.  

A.M.: A mudança aconteceu, 
precisamente devido às necessidades actuais, 
uma vez que tínhamos de acompanhar os 
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tempos, para podermos dar resposta a um 
determinado número de carências e daí a 
nossa adaptação aos tempos modernos. Por 
exemplo, antigamente ninguém pensava 
num lar com casas de banho privativas ou 
com telefone no quarto. Hoje, felizmente isso 
já é possível e quase seria ridículo que tal não 
acontecesse. São as próprias exigências do 
mundo actual que o justificam.

S.C.: Porquê criar em primeiro lugar o Lar 
de Terceira Idade? 

A.M.: Quando cá cheguei, em 1984, 
uma das primeiras acções que desencadeei 
foi a mudança dos estatutos, pois eles 
estavam ultrapassados, não correspondiam 
às exigências da vida moderna, o próprio 
funcionamento da instituição não estava 
correcto e, por isso, propus à Assembleia 
Geral as alterações às normas da casa.

Depois houve que pensar em obras, as 
quais foram planeadas imediatamente, para 
dar resposta às áreas da terceira idade, da 
criança e dos deficientes. Entendemos que 
estes são três grupos de pessoas que estão 
inferiorizados.

Naturalmente que tivemos, de seguida, 
de definir prioridades e entendemos que na 
nossa terra os problemas mais urgentes a 
resolver eram os dos idosos, os quais viviam 
em condições precárias. Eles acarretavam 
dificuldades para eles próprios, para a família 
e uma carga muito grande para a sociedade. 
Por tudo isto decidimos que os idosos teriam 
de ter um atendimento imediato, e que as 
crianças e os deficientes poderiam aguardar 
para mais tarde.

Outro aspecto que pesou bastante na 
nossa escolha foi o facto de a velhice significar o 
final da vida, durante à qual eles se dedicaram 
com todos os esforços; por isso, considero que 
esta é uma forma de pagar aos mais velhos 
todo o trabalho por eles desenvolvido, para que 
tivéssemos uma vida melhor do que a deles.

S.C.: Mais tarde surge então o apoio ao 
deficiente, de que forma?

A.M.: Esta área implica um apoio a famílias 
com dificuldades enormes em manter em suas 
casas o “peso” de uma pessoa deficiente. 
Então, decidimos construir um centro para 
pessoas com deficiência. Esta foi uma obra 
difícil de concretizar, pela sua estrutura que 
é, desde logo, complexa. Neste campo, são 
necessários muitos técnicos especializados 
para dar uma melhor resposta, uma vez que 
o conceito actual é o de que, apesar da 
pessoa ter as suas capacidades reduzidas, 
estas podem sempre ser melhoradas.

A Santa Casa oferece ao deficiente o 
internamento, da mesma forma como acontece 
com a terceira idade. Temos ainda o centro 
de dia que distrai as pessoas em actividades 
ocupacionais, onde procuramos desenvolver 
as suas capacidades físicas e mentais.

Temos ainda o apoio domiciliário para 
aqueles que não se querem separar dos 
seus familiares e podem ser assistidos na sua 
própria casa.

S.C.:  Mais recente é o projecto da Casa 
da Criança. Nesta altura decorrem as obras. 
Qual é o ponto da situação?

A.M.: O programa da Casa da Criança 
está virado para a própria criança em 
especial para a criança com dificuldade.

Esta é uma obra que nos interessa 
particularmente, porque vamos proporcionar 
às crianças em risco a oportunidade de uma 
educação que lhes permitirá entrarem na vida 
activa em igualdade com as outras crianças.

A futura Casa da Criança vai albergar 
pessoas desde o seu nascimento até aos 18 
(dezoito) anos. 

No entanto, preocupa-nos o facto de 
o centro ter o limite dos 18 (dezoito) anos, 
pois sabemos quanto é difícil uma pessoa 
nessa idade conseguir um emprego que lhe 
permita sobreviver em condições dignas. 
Neste campo, temos já em estudo um 
projecto, que prevê dar resposta a estes 
jovens. Aos 18 (dezoito) anos, o jovem sai 
da Casa da Criança, mas vai continuar a 
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ser acompanhado por nós, ajudado na 
sua formação profissional, até conseguir 
o seu emprego e mesmo até construir 
família. Só quando tivermos a certeza de 
que determinado jovem está seguramente 
inserido na sociedade é que consideramos 
que a missão da instituição está cumprida. 

No início a Casa da Criança vai ter 
capacidade para 75 crianças em regime 
de internamento e 140 inseridas noutras 
actividades, ATL e creche.

Este é um equipamento social importante 
para a comunidade. A Santa Casa prevê 
investir cerca de 350 (trezentos e cinquenta) 
mil contos. Para o efeito está garantido o 
apoio da Segurança Social e contamos com 
a solidariedade da própria comunidade, o 
que para nós é muito gratificante.

S.C.: Depois de completar a obra da Casa 
da Criança estão concretizados os planos da 
Santa Casa, ou há outros preparados para o 
futuro? 

A.M.: No horizonte está uma obra que 
considero interessante, que é o apoio às 
mães solteiras. Há também outras pessoas a 
precisarem igualmente de respostas concretas 
no campo social, como os toxicodependentes, 
os infectados com o vírus da SIDA, etc…. Temos 
ainda outras obras previstas para o concelho, 
como são os casos da construção de Centros 
Sociais em Vilar do Pinheiro e em Macieira, os 
quais vão acolher crianças em creches e ATL e 
idosos em centros de dia e apoios domiciliário. 
A obra de Vilar do Pinheiro pode surgir a todo o 
momento. Basta o “sim” da Segurança Social. 
Quanto à obra de Macieira, ela já está em 
marcha e será concretizada no próximo ano.

No centro atrás referido que vai acolher 
os jovens saídos da “Casa da Criança” 
também está incluído o acolhimento de 
idosos sem rectaguarda familiar, mas em 
condições de vida autónoma.

Maria do Céu Salazar
in Revista Santa Casa nº 7 - Dez/1997
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A Santa Casa da Misericórdia de Vila do 
Conde, através da sua Mesa Administrativa 
organizou de 1 a 31 de Agosto do corrente 
ano, mais uma edição da Feira de Artesanato 
da Santa Casa.

 Num espaço maravilhosamente 
preparado pelos seus funcionários foi possível 
admirar com enorme encanto o que a 
idade, por vezes já bastante avançada, 
ainda consegue fazer quando o acolhimento 
e amor acontecem de forma tão perfeita 
como neste Lar.

Santa Casa da Misericórdia organiza Feira de Artesanato

 Ao longo de diversas salas, os utentes 
deste Lar, souberam e de que maneira, 
mostrar todos os seus dotes artísticos em 
domínios tão difíceis como: rendas de bilros, 
crochet, bordados e trabalhos em madeira.

 Foram trinta dias de encantos 
tamanhos, de trocas de amizade, que 
permitiram criar raízes e vontade firme para 
continuar este bonito espaço de vida e 
intercâmbio.

in Revista Santa Casa nº 7 - Dez/1997

Feira de Artesanato da Santa Casa – 1 de Agosto até 31 de Agosto
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Rua Comendador Francisco Quintas, n0 160 | 4490-489 Póvoa de Varzim 

E-mail: salgadoelopes@mail.telepac.pt 

Telefone: 252 683 990  | Fax: 252 682 661 

Distribuidor oficial dos produtos: 

Frei Hermano da Câmara na V Gala da Misericórdia
O renovado Salão D’Ouro do Casino 

acolheu no dia 20 de Março do ano corrente, 
a V Gala da Misericórdia de Vila do Conde, 
este ano a favor da Casa da Criança. 

(...)

O convidado não podia ter sido melhor 
escolhido pela sua obra em prol de um futuro 
melhor, trabalhando com jovens pela sua 
música fácil de entrar no ouvido, pela beleza 
das suas letras e pelo encanto da sua voz. O 
sucesso desta V Gala a favor da Misericórdia 
de Vila do Conde estava garantido com a 
presença de Frei Hermano da Câmara. Os 
momentos que a seguir se passaram no Salão 
D’Ouro do Casino da Póvoa são totalmente 

indescritíveis, pela simples razão de que 
qualquer intenção de ilustrar com palavras 
escritas quão belo é ouvir Frei Hermano, 
pecaria sempre por defeito.

O Salão D’Ouro seria levado ao rubro por 
diversas vezes, culminando numa das últimas 
peças de Frei Hermano da Câmara, quando, 
de braços levantados para o Céu, exclamou: 
«Gente de boa vontade, fazei bem aos 
pequeninos, porque é a mim que o fazeis».

(...) 

José Rocha

in Revista Santa Casa nº 10 - Set/1999
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A Misericórdia de Vila do Conde presta
homenagem ao Eng.º Joaquim Soeiro

(...)

À semelhança do que aconteceu com a 
generosidade das Misericórdias portuguesas, 
também a Santa Casa da Misericórdia 
de Vila do Conde contou, ao longo dos 
quase cinco séculos da sua existência, 
com a generosidade de muitos homens e 
mulheres. Muitos deles e delas não são hoje 
conhecidos. É uma história que está por fazer 
e, mesmo que venha a ser feita, será sempre 
incompleta. Muitos actos de generosidade 
para com a Instituição foram certamente 
praticados a coberto do anonimato e não 
há, com toda a certeza, base documental 
para se apurar em toda a sua extensão, essa 
realidade. 

 Partilhando da opinião de que estes 
beneméritos devem ser conhecidos e os 
seus actos publicamente realçados, a 
Mesa Administrativa da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde deliberou 
prestar pública homenagem aos seus 
beneméritos dos tempos mais próximos. É um 
plano que pretende expressar o sentimento 
de gratidão em nome de todos quantos 
beneficiaram desses actos de generosidade 

o qual se irá prolongar no tempo. Assim, 
para dar cumprimento a essa deliberação, 
cada ano, na última semana de Maio, será 
homenageado um benemérito da Instituição, 
de modo a cair em data muito próxima do 
dia de Nossa Senhora da Visitação, padroeira 
das Misericórdias. Com esta deliberação, fica 
instituído o hábito da gratidão na Santa Casa.

Esta série de homenagens teve o seu 
início este ano e o benemérito escolhido foi 
o Eng. Joaquim António Soares Soeiro. Trata-
se de um homem nascido em Vila Viçosa a 3 
de Setembro de 1910. Terminado o seu curso 
de Engenharia de Agronomia e Silvicultura 
e, após um ano ao serviço da Direcção-
Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas, foi 
colocado, em 1940, na Estação Aquícola de 
Vila do Conde. Em 1957, foi provido no cargo 
de seu director, ocupando esse lugar até à 
data da sua aposentação, em 1980. Faleceu, 
em 1988, na sua residência da Avenida Júlio 
Graça, em Vila do Conde. Legou todos os 
bens que possuía em Vila do Conde à Santa 
Casa da Misericórdia local.

António Amorim
in Revista Santa Casa nº 10 - Set/1999

Homenagem ao Eng.º Joaquim Soeiro - 29 de Maio de 1999
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Fiel à sua missão de estar presente e 
activa em todos os locais onde os problemas 
sociais existem, a Santa Casa da Misericórdia 
de Vila do Conde incluiu no seu Plano de 
Actividades para o ano de 1995 a criação de 
um Centro social em Macieira.

(...)

 O Centro Social de Macieira desenvolve 
a sua actuação de forma a concretizar os 
seguintes objectivos:

- Promover a qualidade de vida dos 
indivíduos e famílias;

- Satisfazer as necessidades sociais das 
pessoas mais carenciadas;

- Evitar os comportamentos e situações 
de risco social;

- Sensibilizar a comunidade para a 
solidariedade social;

- Promover o desenvolvimento local.”

(...)

Tivemos então a oportunidade de 
percorrer as várias áreas do Centro: a Creche 
destinada a crianças dos 3 meses até aos 3 
anos; o Jardim de Infância para crianças dos 
3 aos 5 anos; e o A.T.L. (Actividade de Tempos 
Livres) para crianças dos 6 aos 12 anos. 

(...)

Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde em Macieira
Para completar a nossa informação 

quisemos ainda ouvir alguém que, não 
estando directamente envolvido na criação 
do Centro nem no seu funcionamento, 
estivesse, no entanto, em posição de 
poder testemunhar a sua importância na 
perspectiva da adequação às necessidades 
sociais da área geográfica onde está inserido. 
Teria de ser alguém bem informado acerca 
dos problemas sociais da região. Com esta 
finalidade, ouvimos o Presidente da Junta de 
Freguesia de Macieira, Sr. Francisco Carvalho, 
de quem é o seguinte depoimento:

“A construção do Centro Social de 
Macieira é certamente uma das duas obras 
mais importantes que se realizaram nesta 
freguesia nos últimos 20 anos. É uma obra 
dedicada particularmente às crianças e aos 
idosos.

(...)

António Amorim

in Revista Santa Casa nº 11 - Dez/1999

As crianças em atividades exteriores

As crianças em atividades interiores
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Eng.º Arlindo Maia homenageado
pelo Rotary de Vila do Conde

O Provedor da Santa Casa de 
Misericórdia de Vila do Conde, Eng.º Arlindo 
Maia, foi alvo de uma sentida homenagem 
pelo Rotary Club de Vila do Conde.

 O evento teve lugar no passado 
dia 14 de Abril, no Santa Motel, perante 
uma assistência de amigos, admiradores e 
familiares que, desta forma, lhe quiseram 
prestar o seu carinho pela maneira sempre 
querida e amiga como o Eng.º Arlindo Maia 
abraça os seus projectos, para o bem de 
uma sociedade tão carecida de amor pelos 
mais velhos.

Depois da abertura, da saudação 
às bandeiras, seguiram-se as palavras de 
apresentação do Presidente do Rotary de Vila 
do Conde, Eng.º Joaquim Bompastor, o qual 
realçou a «dicotomia Serviço/Comunidade, 
sendo nessa perspectiva que se enquadra o 
Reconhecimento de Mérito Profissional com 
que temos o prazer e a honra de agraciar o 
Sr. Eng.º Arlindo de Azevedo Maia».

Ao longo do jantar, muitos foram aqueles 
que fizeram questão em se dirigir ao Eng.º 
Arlindo Maia.

A apresentação do homenageado 
esteve a cargo do Dr. Delfim Maia, que 

enalteceu as suas qualidades, definindo-o 
como: «Um pequeno, grande homem».

De seguida, o seu neto Miguel Maia, 
de 8 anos de idade, dirigia-se ao seu avô, 
com alguns toques de humor, que a todos 
fez sorrir, pela maneira como discursou, 
mas sobretudo, por diversas vezes, trocar o 
título académico de Arlindo Maia, de Eng.º 
para Doutor Arlindo Maia. Foi, de facto, um 
momento muito bonito.

Registamos, de seguida, algumas das 
pessoas que na circunstância falaram do 
homem, do cidadão, do pai.

É precisamente com o seu filho, o Dr. 
Pedro Maia, que iniciamos.

Para o Dr. Pedro Maia, a relação Pai/
Filho foi sempre encarada com grande 
respeito, admiração e, como disse: «Quando 
me convidaram para dizer algumas palavras 
sobre o meu Pai, interroguei-me: o que 
vou dizer?», ao que do outro lado da linha 
telefónica escutei: «Bem!».

«Tudo ficava mais fácil. No entanto, falar 
bem do meu Pai não é novidade, mas sim 
dizer que ele é um grande chefe de família, 
atento e cuidadoso, estimado e querido 
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por todos, isso sim é que deverá servir de 
referência para muitos».

A Provedora da Misericórdia de Lousada, 
Lúcia Lousado, referiu a faceta de humanista 
do Eng.º Arlindo Maia.

Seguiram-se as intervenções de Silva 
Pereira, Provedor da Misericórdia da Póvoa 
de Varzim, Provedor da Misericórdia da 
Trofa, Comendador José Serra, sendo 
esta Misericórdia a mais jovem do país; 
Valdemar Ferreira, antiquário e o Dr. Miguel 
Paiva, Presidente da Comissão Concelhia 
do Partido Social Democrata de Vila do 
Conde que destacou a faceta política do 
homenageado.

Já a noite ia longa, quando, 
profundamente comovido, o Eng.º Arlindo 
Maia se levantou para dizer: «Estou sem 
jeito. Sou de estatura baixa, mas nunca tive 
necessidade de ser grande, mas neste dia 
gostava de o ser para poder abraçar toda 
esta assembleia.»

E foi essa mesma assembleia que de pé 
lhe ofereceu a primeira grande ovação da 
noite, ao que o Eng.º Arlindo Maia deu início 
à sua intervenção: «Começo por agradecer 
a paciência e o carinho da Dra. Otília Novais, 
Representante da Segurança Social, pela 
forma como sempre nos recebe e apoia. 
Afinal, a Segurança Social que, quando tinha 
8 anos, me fazia ir a casa da minha avó, 
ajudar a dar esmola aos pobres. E, já nessa 
altura me fazia sentir triste, ver que muitos 
meninos da minha idade, e mesmo pessoas 
mais idosas, não tinham a justa recompensa, 
depois de muitos anos de trabalho, viver em 
descanso, num lar, numa casa, num lugar 
onde todos os dias recebem a mais bonita 
palavra: amor.

Foram esses momentos que, no 
fundo, acabariam por marcar a minha 
personalidade, justificando com verdade 
o facto de o meu primeiro ordenado ser 

integralmente oferecido à Liga Portuguesa 
Contra o Cancro.

Os anos foram passando, acompanhados 
sempre pela necessidade de concretizar esse 
grande projecto, de dar aos outros: amor.

Consegui-o? Sim, o Lar da Misericórdia 
de Vila do Conde aí está, bem como outras 
infraestruturas.» Para terminar, o Eng.º Arlindo 
Maia, voltava mais uma vez, a agradecer a 
todos a sua presença.

Também a sua esposa, a Sra. D. Laura 
Maia, referiu-se com emoção ao marido: «O 
homem faz o sonho e ao realizá-lo é o sonho 
que faz o homem».

A intervenção da esposa do Eng.º 
Arlindo Maia, foi outro grande momento 
desta maravilhosa noite, quando a terminar 
afirmou: «O mundo será sempre daqueles 
que o sabem amar».

Conforme referiu, o Eng.º Joaquim 
Bompastor, Presidente do Rotary de Vila do 
Conde: «Esta homenagem é uma saudação 
com júbilo, admiração e amizade, ao Sr. Eng.º 
Arlindo de Azevedo Maia pela verticalidade 
e saber com que sempre encarou a sua 
Profissão e pelo sentido profundamente 
humanizado e humanizante com que tem 
servido os “outros” contribuindo para que se 
encontrem, muitas vezes, com a Dignidade 
que perderam, mas a que têm direito».

José Rocha

in Revista Santa Casa nº 12 - Jun/2000
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A Casa da Criança

Para o acolhimento das crianças cujo 
futuro poderá estar em risco em virtude de 
viverem no seio de famílias frágeis, quer sob o 
ponto de vista económico, quer, sobretudo, sob 
o ponto de vista moral, construiu a Santa Casa 
da Misericórdia de Vila do Conde um edifício, 
no terreno anexo ao Lar de Idosos, com frente 
para ele e com o alçado lateral esquerdo virado 

para à Avenida Dr. Artur da Cunha Araújo.

(...)

Esta opção de alargar a Casa da 
Criança a todas as crianças e não só àquelas 
que provêm de meios familiares moral e 
materialmente desfavorecidos obedece 
a uma filosofia de integração progressiva 
destas na sociedade. Entendendo-se que 
elas devem conviver com o mundo exterior 
tal como ele é proporciona a Casa da 
Criança o acesso e a convivência quotidiana 
com crianças de todos os meios e de todas as 
idades, desde o nascimento até à idade de 
12 anos, que podem ser admitidas em regime 
de Creche, de Jardim de Infância e de ATL. 
O que se pretende é que elas cresçam com 
o sentimento de que são iguais às outras e se 
sintam seguras do seu futuro. 

(...)

Edifício da Casa da Criança
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O edifício da Casa da Criança compreende duas áreas – a do acolhimento parcial 
(onde funcionam as valências de Creche, Jardim e ATL) e que localiza no alçado norte; e 
a do acolhimento integral que se localiza mais a sul e que é composta pela área residencial 
(Centro de Acolhimento e Lar). A divisão das crianças e jovens residentes só se opera à noite, 
dado que, durante o dia todas as crianças convivem na área sul. 

A filosofia de base da Casa da Criança aplica-se a todos os usuários deste equipamento 
independentemente da sua condição familiar e social – pretende-se que todos permaneçam 
na Instituição como se este fosse o seu Lar. 

in Revista Santa Casa nº 13/14 - Dez/2000 - Jun/2001

Para a concretização desta finalidade, este equipamento da Santa Casa da Misericórdia 
de Vila do Conde dispõe de 5 valências complementares – 3 de acolhimento e 2 de 
acolhimento integral: 
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O Provedor fala da “Casa da Criança”
Há cerca de sete nasceu a feliz ideia 

de se criar a “Casa da Criança”. A Mesa 
Administrativa da Santa Casa da Misericórdia 
de Vila do Conde não se ficou apenas pela 
ideia. Procurou os meios necessários à sua 
materialização e hoje a obra está de pé e 
encontra-se a funcionar. As crianças de Vila 
do Conde e de outras terras conquistaram, 
assim, um espaço onde podem crescer em 
boas condições.

Sete anos não é muito para se criar 
uma obra desta dimensão. Quando se parte 
do zero, como foi o caso, digamos que 
é o tempo mínimo indispensável para se 
elaborarem os projectos, para se obterem 
os meios financeiros necessários, para se 
executarem os trabalhos e para se vencerem 
as barreiras da burocracia. Foi preciso até 
muito empenhamento para que, em tão curto 
espaço de tempo, se tenha posto a obra de 
pé e a funcionar. Não estamos habituados 
a materializar as ideias dentro do limite de 
tempo da sua actualidade. O comum é o 
contrário – passar-se da ideia à prática só 
depois da realidade se não ajustar a ela.

Mas, se sete anos não é muito para se 
materializar esta ideia, eu direi que sete anos 
é tempo demais para se resolver um dos 
problemas sociais mais graves do nosso tempo – 

o problema das crianças que tiveram a desdita 
de nascer em meios familiares, material e 
moralmente desfavorecidos. Nada justifica que 
a resposta não seja imediata, quando houve a 
negligência de não prevenir a tempo.  

Assinalando o início do funcionamento 
desta nova valência da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde, a revista 
“Santa Casa” entendeu que, através dela, se 
deve recordar como nasceu a ideia, como 
foram alcançados os meios financeiros para 
a execução da obra, quais os elementos 
que serviram de base para a elaboração 
do projecto, os defeitos e as virtudes da 
obra, as dificuldades no arranque do seu 
funcionamento e, finalmente, os projectos 
para o futuro nesta área da segurança social.

Ninguém melhor que o Eng. Arlindo Maia, 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de 
Vila do Conde, para nos ajudar nesta missão 
de dar a conhecer a obra que esta instituição 
secular vai realizando. Com este intuito, 
pusemo-lo a falar da “Casa da Criança”, 
colocando-lhe as perguntas que entendemos 
mais pertinentes.

Revista “Santa Casa” - A Casa da Criança 
é hoje uma realidade. Interessando agora 
apenas o seu futuro, será, no entanto, uma 
curiosidade histórica saber como nasceu a 
ideia desta obra social.

Provedor - A Santa Casa da Misericórdia 
de Vila do Conde foi fundada há quase 
500 anos com o espírito de caridade cristã, 
inspirada nas “Obras de Misericórdia”. O 
seu propósito foi e continua a ser, portanto, 
socorrer todas as pessoas que necessitam de 
ajuda de qualquer natureza. 

Se, há 490 anos, os problemas sociais 
andavam quase sempre associados às 
carências materiais, hoje, eles são outros. Um 
deles, e dos mais graves, é o das crianças 

Crianças do Berçário
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que tiveram a desdita de nascer em meios 
familiares que vivem no limiar da fome, que 
não oferecem condições morais para que 
elas cresçam com dignidade ou a quem 
falta mesmo uma família que lhes preste 
os cuidados necessários. Na actualidade, 
são muitas as crianças que crescem e se 
desenvolvem nestas condições adversas. 
Tendo os responsáveis por esta instituição a 
obrigação de estar atentos à realidade do 
seu tempo para honrarem os compromissos 
assumidos, compreenderam ser a altura de 
actuar nesta área da segurança social. Foi 
dentro deste raciocínio e desta consciência 
que nasceu essa ideia.

(...)

Revista “Santa Casa” - Sendo a ideia 
originária criar um equipamento social 
cujo alvo eram as “Crianças em Risco”, isto 
é, aquelas que são desprovidas de meio 
familiar ou, se o têm, ele não lhes garante 
um crescimento com dignidade e uma 
educação capaz de lhes assegurar um futuro 

Crianças da Creche em actividade

de inserção normal na sociedade, como 
explica que a “Casa da Criança” acolha 
hoje mais crianças com retaguarda familiar 
consistente do que aquelas a quem se 
destina esta casa?

Provedor - Entendemos que as crianças 
que não tiveram a sorte de nascer no seio 
de uma família organizada que lhes dê a 
oportunidade de viverem e serem educadas 
normalmente, retiradas do meio adverso, 
devem conviver com todas as outras 
crianças em ambiente de igualdade. Não é 
socialmente correcto retirá-las do gueto social 
em que viviam e coloca-las numa instituição 
que funcione como um gueto. A obra da sua 
integração na sociedade tem de começar 
durante o período da sua educação. Esta 
é a finalidade desta instituição. Também 
advogamos a vantagem das crianças nascidas 
no seio de famílias normais conviverem com 
as crianças nascidas em meios familiares 
desfavorecidos para poderem verificar que 
elas afinal lhes são iguais. 

Crianças do Jardim de Infância em actividade

Revista “Santa Casa” - Sr. Provedor, tem, 
neste momento, outros projectos para a 
Misericórdia que pensa realizar no futuro ou 
vai limitar-se a gerir o existente?

Provedor - O modelo da sociedade actual 
é caracterizado por uma evolução acelerada 
que nem sempre tem o sentido da justiça social. 
A experiência já vivida tem-nos mostrado que 
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este modelo, por muitas virtudes que possa ter, 
é gerador de desigualdades sociais profundas, 
criando, num dos seus extremos, situações 
novas de miséria que exigem uma intervenção 
rápida e eficaz. Por isso, a Misericórdia tem de 
estar permanentemente atenta às carências 
sociais em cada momento e procurar dar-lhe 
a resposta adequada.

Para já está programada a construção 
de vários equipamentos sociais para a 
instalação de :

a - Uma unidade de tratamento e inserção 
na vida activa de pessoas toxicodependentes.  
(A Misericórdia teve já um processo organizado 
e comparticipado pelo “Projecto Vida” para 
instalar uma unidade na freguesia de Retorta 
mas, incompreensivelmente, a Câmara 
Municipal não autorizou).

b - Uma unidade para Lar e Inserção de 
Jovens e Adultos em Risco.

c - Uma unidade para Lar de Jovens e 
Adultos com deficiência.

d - Um Centro Social – Creche, Jardim de 
Infância, ATL para crianças e Centro do Dia e 
Apoio Domiciliário para pessoas idosas.

e - Um Centro de Apoio a Jovens. 

(O Centro que a Misericórdia pretendeu 
construir nas Caxinas mas foi inviabilizado 
pela Câmara Municipal).

Todas estas estruturas sociais têm local 
próprio já definido e algumas delas têm 
projectos elaborados.

Há ainda outra obra indispensável 
a realizar a curto prazo. Refiro-me a uma 
unidade destinada a internamento de 
pessoas doentes e que necessitam de 
cuidados de saúde continuados.

Também no campo da saúde, em cuja 
área a Misericórdia já presta um serviço 
meritório, há disponibilidade para colaborar 
com o Ministério respectivo na prestação 
de outros serviços que sejam julgados 
necessários ao bem-estar da população de 
Vila do Conde.

A Santa Casa da Misericórdia de Vila do 
Conde foi fundada há quase cinco séculos 
para servir e é a servir que ela se realiza. Assim 
Deus nos continue a ajudar e os Homens não 
o impeçam. 

in Revista Santa Casa nº 13/14 - 
Dez/2000 - Jun/2001

Átrio de entrada - expositores com trabalhos das crianças Crianças do ATL na praia de Vila do Conde
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No dia 6 de Março de 1998 a Exma. 
Senhora D.ª Berta Laura Azevedo Maia Luizello, 
sua irmã D.ª Maria Emília Azevedo Maia e sua 
filha D.ª Maria Laura Azevedo Maia Luizello 
doaram à Santa Casa da Misericórdia de Vila 
do Conde vários bens imóveis. Ao receber 
tão significativa doação, a Misericórdia logo 
pensou em dar a este património um fim social 
como, aliás, determina o seu Compromisso.

(...)

Quando à criação da Unidade para 
pessoas com deficiência e a Habitação 
Social, a construir em Fajozes, a doação 
da Exma. Sra. D.ª Berta Laura e Família veio 
possibilitar à Misericórdia concretizá-las a 
curto prazo. Para isso foi já apresentado o 
projecto para urbanização do terreno a 
norte da Igreja Paroquial de Fajozes, o qual 
prevê uma zona ajardinada de protecção à 
Igreja, estacionamento, habitação unifamiliar 
e habitação social, além do alargamento 
da Rua da Igreja, aguardando-se que a 
Câmara Municipal de Vila do Conde aprove o 

A influência da benemerência na promoção social
respectivo projecto para iniciar a obra. Quanto 
ao “Centro de Apoio e Reabilitação de Pessoas 
Portadoras de Deficiência”, está concluído 
o seu programa e pensamos iniciar a sua 
construção no princípio do próximo ano 2002.

(...)

Bem-hajam as Generosas Beneméritas e 
todos quantos se interessam por esta causa 
e colaboram para que os objectivos da 
Misericórdia sejam atingidos.

in Revista Santa Casa nº 13/14 - 
Dez/2000 - Jun/2001

Centro de Apoio e Reabilitação a Pessoas
com Deficiência, em Fajozes 

Desde 1984 que as sucessivas 
Mesas Administrativas da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde, tendo 
todas elas como provedor o Sr. Eng. Arlindo 
Maia, têm tido sempre a preocupação de 
demonstrar por actos, que a Instituição não 
pertence a quem é eleito para administrar, 
mas, sim, à comunidade. Por isso, 
adoptaram um modelo de gestão em que a 
sociedade civil é constantemente chamada 
a participar nas acções promovidas pela 
Mesa Administrativa, tendo em vista um 
melhor conhecimento da Instituição e um 
envolvimento directo nos problemas sociais 

Ceia de Natal dos Amigos da
Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde

da comunidade e nas diligências que 
conduzem à sua resolução.

 (...) Esta Ceia teve lugar, este 
ano, no dia 15 de Dezembro, nas instalações 
do “Lar para Idosos” w contou com a 
presença de várias centenas de pessoas 
que, desta forma, quiseram manifestar a sua 
solidariedade, não só à Misericórdia, mas 
também a todos aqueles que, privados, por 
um motivo ou outro, do ambiente afectivo 
do seu próprio lar, tiveram de se acolher 
a um lar diferente constituído por pessoas 
que, de comum, têm apenas circunstâncias 



102

Nº 52 - JUNHO / 2021

Ceia de Natal dos Amigos da Misericórdia O Provedor leiloa um dos quadros oferecidos

acidentais para além da sua natureza 
humana. O entusiasmo e a alegria deste 
encontro de Amigos da Misericórdia esteve 
a cargo do Grupo de Cantares “Agualusa” – 
grupo de fados da Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto que a todos 
agradou. 

 Durante a Ceia foram leiloados 
três quadros do pintor Hélio Rasoilo que 
renderam cerca de duzentos mil escudos, 
cuja quantia reverteu a favor da Santa Casa 
da Misericórdia de Vila do Conde. 

in Revista Santa Casa nº 15 - Dez/2001
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Tomada de posse na Misericórdia de Vila do Conde
19 de Janeiro de 2002

Segundo as Irmandades das 
Misericórdias associações de fiéis, instituídas 
canonicamente, não carece de justificação o 
facto de o acontecimento a que se referem 
estas breves notas ter sido vivido e marcado 
com o sinal maior da nossa fé cristã: a eucaristia. 
Uma Tomada de Posse merece ingredientes 
distintos, como os que constatamos dos 
presentes na igreja da Misericórdia de Vila do 
Conde, pelas quinze horas do passado dia 19 
de Janeiro deste ano de 2002.

(...)

Após a proclamação da Palavra de Deus 
as palavras do Sr. Arcebispo, impregnadas 
do saber e sentir de Jesus Cristo, convidaram-
nos à reflexão. O Sr. D. Jorge convidou-nos 
a integrarmo-nos no contexto universal do 
Oitavário de Oração pela Unidade dos 
Cristãos, que estava a decorrer. O tema da 
Mensagem do Santo Padre para este ano era: 
“Tu és a fonte da Vida”. (,,,)

As palavras de Sua Ex.cia Rev.ma 
encontraram ressonância no gesto que deu 
continuidade à celebração e era também 
razão de ser de ali estarmos: o solene 
compromisso de dezassete Irmãos eleitos 
que iam ser empossados como titulares dos 
Corpos Gerentes da Santa Casa. Dezassete 
numa só voz: “Perante Deus, Nossa Senhora 
da Misericórdia e os Irmãos presentes, 
comprometo-me a desempenhar, com todo 

o meu saber, abnegação, humildade e 
honradez, a função para que fui eleito. Assim 
Deus me ajude.” 

Continuou a Eucaristia, que foi momento 
de comunhão das diversas Instituições da 
Misericórdia, que se fizeram representar 
nas pessoas que levaram ao altar os dons 
do trabalho dos homens. Foi momento de 
acção de graças, bem expressa nas palavras 
declamadas pelo Sr. Provedor e que afirmavam 
“o trabalho com amor” como um elo forte de 
comunhão com os outros e com Deus: “O 
trabalho é amor tornado visível” (citado do 
poema de Khalil Gibran, O Trabalho). 
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(...)

A atenção permanente da Misericórdia 
aos mais desprotegidos da sociedade 
vilacondense, complementando e 
colmatando lacunas estatais e políticas, a 
intervenção e imaginação de respostas às 
suas necessidades humanas essenciais, foram 
recordadas pelo Sr. Presidente da Assembleia 
Geral, Dr. Cardoso da Silva, salientando a 
figura do actual Provedor e do seu distinto e 
inegável protagonismo, que tem sido a mola 
propulsora da expressão bem visível das obras 
desta Santa Casa e da sua participação 
responsável na vida da cidade e do concelho 
de Vila do Conde.

O Sr. D. Jorge Ortiga retomou o tema 
da Eucaristia e voltou a sublinhar o papel 
da Misericórdia enquanto presença viva da 
Igreja junto dos homens, particularmente 
dos que ficam esquecidos, abandonados, 
marginalizados. E, como todos os 
intervenientes, formulou votos de um fecundo 
trabalho neste triénio que começa, cheio de 
sonhos e projectos.

Encerrada a sessão pelo Dig.mo 
Presidente, seguiram-se os cumprimentos e 
felicitações, troca de cordialidade entre os 
eleitos, convidados e demais presentes.

Esta foi uma tarde para guardar na 
memória, a fazer história nesta Instituição.

Discurso do Provedor
NA TOMADA DE POSSE – 19 DE JANEIRO DE 
2002

(...)

Ao assumirmos um mandato para 
administrar a Santa Casa da Misericórdia de 
Vila do Conde no decurso dos anos 2002 a 
2004, apraz-nos fazer algumas reflexões e 
enunciar o que propomos realizar.

(...)

Em 1984, a Santa Casa deliberou 
desenvolver actividades sociais no âmbito 
da Segurança Social e traçou arrojados 
planos para colmatar respostas adequadas a 
situações de sofrimento e de miséria.

Dentro de este critério, construiu vários 
equipamentos sociais:

Lar de Terceira Idade, aberto em 1989;

Lar de Apoio à Reabilitação de Pessoas 
Deficientes, inaugurado em 1993;

Lar de Grandes Dependentes, iniciou o 
funcionamento em 1997;

Centro Social em Macieira para Crianças 
e Idosos, aberto em 1999;

Centro de Acolhimento de Crianças em 
Risco, aberto em 2000;

Centro de Jovens e Idosos, em conclusão.

Hoje, esta Santa Casa tem mais de 350 
funcionários, dá apoio directo a mais de 800 
pessoas, e criou expectativas de esperança 
de vida melhor à população vilacondense. 

Dispõe de serviço de refeições gratuitas 



Nº 52 - JUNHO / 2021

105

para os excluídos; fornece géneros alimentares 
a pessoas sem recursos económicos; tem ao 
serviço da população um banco de cadeiras 
de rodas, camas articuladas e outras 
ajudas técnicas; colabora na comissão 
na protecção de menores e na comissão 
local de acompanhamento do rendimento 
mínimo; tem projectos organizados para, 
promover habitação social, para tratamento 
de toxicodependentes, para apoio a jovens 
e crianças.

(...)

Todavia, neste triénio da vida da 
Instituição que agora se inicia é nosso 
propósito dedicar uma atenção especial à 
sua Administração como que pretendendo 

dar-lhe as condições necessárias para que a 
mesma se consolide e se prepare para novos 
desafios. Porque pensamos que, num futuro 
não muito longínquo, vai haver muito mais 
gente excluída e analfabeta nas técnicas 
revolucionárias que vão comandar o mundo 
a curto prazo.

Neste momento, quem não sabe lidar 
com a informática pode considerar-se 
analfabeto. Neste âmbito “considero-me 
analfabeto”.

Eng.º Arlindo Maia

in Revista Santa Casa nº 16 - Jul/2002

S O T E Q U E
Sociedade Técnica de Equipamentos para Colectividades, Lda

Lavandarias Industriais e comerciais
Cozinhas industriais
Cafetaria / Bar
Ventilação industrial
Frio industrial

...também outras marcas
e todo o fabrico em aço inox!!

Contactos:
Tlf.  225374941
Fax 225103270
Tlm. 961721662
E-mail comercial@soteque.com
Web Site: www.soteque.com
Morada: Rua do Heroísmo, nº 291 (parcelas 5 e 6)
4300-259 Porto
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A Santa Casa da Misericórdia de Vila do 
Conde levou a efeito a comemoração do “Dia 
da Misericórdia”, no passado 07 de Junho. Este 
evento coincide com a Festa da Visitação de 
Nossa Senhora, modelo de solidariedade e 
disponibilidade; este ano foi achado oportuno 
comemora-lo na referida data.

Esta iniciativa do “Dia da Misericórdia” 
tem como objectivo sensibilizar todos os 
“Bons Samaritanos”, que encontram alguém 
necessitado no seu caminho, para que não 
passem longe e se afastem indiferentes, mas 
arregassem as mangas e vistam o fato da 
solidariedade e do humanismo cristão, sem 
olhar a ideologia, cor, partido ou religião. 

Tivemos a honra de ter presidido 
a esta comemoração, Sua Excelência 
Reverendíssima D. Ximenes Belo, Bispo 
de Timor e Prémio Nobel da Paz em 1996, 
que se encontra em Portugal em período 
de repouso. Muitas outras autoridades e 
entidades estiveram presentes nesta festa da 
solidariedade, demonstrando o seu apoio ao 
projecto que a Santa Casa da Misericórdia 
de Vila do Conde está a desenvolver em prol 
dos mais carenciados.

(...)
Este dia memorável, só foi possível 

graças ao trabalho e dedicação de muitas 
pessoas; umas mais directamente, outras 
indirectamente; mas a colaboração de todos 

Dia da Misericórdia
foi imprescindível. Fica um agradecimento 
sincero a todos eles: desde a comissão 
organizadora; patrocinadores; colaboradores; 
aos quatro Equipamentos Sociais da Santa 
Casa da Misericórdia de Vila do Conde, pelo 
empenho que demonstraram; ao pessoal 
de cozinha, àqueles que no silêncio, nos 
bastidores, contribuíram eficazmente para 
levar por diante esta comemoração do “Dia 
da Misericórdia”.

Ficam os votos de que estas iniciativas 
se repitam e que os braços generosos e 
empenhados neste projecto de solidariedade, 
em favor dos mais necessitados, aumentem 
sempre mais.

Sérgio Pinto
in Revista Santa Casa nº 17/18 - Dez/02 - Jun/03

Momento da Celebração Eucarística do “Dias da Mise-
ricórdia”, presidida por Sua Excia. Revma. D. Ximenes 

Belo, Bispo de Timor e Prémio Nobel da Paz)

Depois de proceder à abertura da exposição de 
trabalhos elaborados pelos Utentes da Santa Casa 

da Misericórdia de Vila do Conde, Sua Excia. Revma. 
D. Ximenes Belo, visita a respectiva exposição, 

acompanhado pelo Provedor, Engenheiro Arlindo Maia

Início do Cordão Humano que abraçou simbolicamente 
os Equipamentos da Santa Casa da Misericórdia em 

Vila do Conde. Foi uma festa de cor e alegria
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A Santa Casa da Misericórdia de Vila 
do Conde tem seguido uma política de 
descentralização de serviços, procurando, 
assim, aproximar-se das pessoas carenciadas 
de modo a que elas sejam assistidas sem 
terem de se deslocar do meio a que estão 
habituadas. Daí, a dispersão geográfica dos 
seus diversos centros. Apesar dessa dispersão, 
todos eles mantêm, contudo, uma ligação 
permanente à casa mãe e tudo funciona 
com um sentido consistente de unidade. 
Autónomos no seu funcionamento, quando 
se trata de prestação de serviços específicos, 
unem-se sempre que surgem motivações 
comuns. O Natal é uma dessas motivações 
propícia à promoção de iniciativas comuns.

Esse sentido de unidade foi a razão pela qual, 
no dia 19 de Dezembro, utentes e funcionários 
da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde 
se reuniram numa festa/convívio inspirada no 

A Festa de Natal dos Utentes e dos Funcionários
da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde

espírito de Natal. Utentes e funcionários de 
todos os Centros da Misericórdia participaram 
nessa festa, apresentando números de dança, 
de música e de teatro que constituíram um 
espectáculo cultural que agradou às cerca de 
450 pessoas que a ele assistiram.

in Revista Santa Casa nº 19 - Dez/03

Aspecto da assistência
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Rally Paper - 24.Abril.2004

A favor da Santa Casa da Misericórdia
de Vila do Conde

Colaboração do Lions Club de Vila do Conde

Mensagem do Provedor

Quando, em 1498, a Rainha D.ª 
Leonor criou a 1.ª Misericórdia e lançou o 
repto no Reino para que no País inteiro se 
desenvolvesse e materializasse a mensagem 
de Amor ao próximo, através da prática 
das Obras de Misericórdia, sabia que o ser 
humano é, naturalmente, bom e solidário 
com os desafortunados, coma miséria 
humana, com os doentes. Também sabia 
que o poder político não seria capaz de 
promover a felicidade do próximo com a 
mesma eficiência com que o podem fazer 
as pessoas de bem. Da mesma forma sabia 
que havia muitas pessoas generosas que 
estariam disponíveis para partilhar os seus 
bens e/ou a sua inteligência e/ou o seu 
tempo em prol dos desafortunados.

Quinhentos anos depois, verificamos com 
muita alegria que continua a haver quem 
se lembre das misérias sociais e partilhe algo 
do que é seu para minimizar o sofrimento 
de muitos que, só por si, não dispõem das 
condições necessárias para viverem com o 
mínimo de dignidade.

No próximo dia 24 de Abril de 2004, vai 
decorrer um “Rally Paper” através das 
estradas do concelho de Vila do Conde, 
com pensamento nas pessoas que sofrem 
por incapacidades físicas e/ou mentais 
que as impossibilitam de viverem com a 

dignidade a que qualquer ser humano aspira 
e tem direito.

(...)
Muitas pessoas vão responder à chamada 

e dar corpo a este convívio de solidariedade. 
Também essas são distinguidas, porque a 
sua presença resulta da vontade de ajudar 
o próximo sem nada receber em troca a 
não ser a satisfação de contribuir para a 
realização de uma obra de inquestionável 
interesse para o bem estar de pessoas 
desfavorecidas.

Que, o tempo, a inteligência e a “fazenda” 
que cada participante despender nunca 
lhes faça falta e que seja antes um motivo 
para a conquista da sua própria felicidade.

As pessoas de boa vontade, que 

Eng. º Arlindo Maia
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generosamente contribuem para esta 
realização com o pensamento nos Homens 
e Mulheres que necessitam de apoios 
especiais estão a praticar as Obras de 

José Vieira
(Diretor da Prova)

Fui convidado pelo Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila 
do Conde, Eng.º Arlindo Maia, no sentido de liderar este Rally Paper em 
colaboração com o Lions Club de Vila do Conde.

Para tão nobre Instituição e de tão grande profundidade Social e graças à 
fantástica equipe que a dirige, não podia recuar tão honroso convite.

Espero, com uma grande adesão de participantes, promover uma digna 
angariação de fundos e o salutar e agradável convívio social e recreativo.

Na qualidade de Director Técnico da Prova, solicito aos concorrentes que 
o nosso primeiro objectivo não é efectuar uma corrida, mas sim uma divertida 
competição entre familiares e amigos.

“Faz bem, sem olhar a quem”.

in Revista Santa Casa nº 20 - Abr/04

COMISSÃO ORGANIZADORA

ARLINDO MAIA
Provedor da Santa Casa da Misericórdia 

de Vila do Conde

HELDER PIMENTA
Presidente do Lions Club de Vila do Conde

JOSÉ VIEIRA
Director da Prova

AUTORIDADES DESPORTIVAS

COMISSÁRIOS DESPORTIVOS

• Helder Pimenta

• José Vieira

• Bernardino Dias

• Luís Gomes

DIRECTOR DA PROVA

• José Vieira

Vive-se hoje numa sociedade onde toda a gente dá a ideia de andar 
numa permanente corrida. Ou, por outro lado, pretende dar essa ideia.

Pessoalmente, acho que grande parte dessas pessoas não sabe bem 
porque corre e para que corre. 

Em parceria com a Santa Casa aceitamos o desafio desta corrida 
porque somos Lions e porque sabemos bem os caminhos da velocidade 
solidária.

A minha mensagem para esta actividade é que todos os participantes fi-
quem mais conscientes de que esta é mais uma corrida solidária cuja veloci-
dade sabemos bem controlar e cuja meta atingiremos com grande satisfação 
pela parceria bem sucedida que vimos mantendo com a Santa Casa.

Misericórdia e a responder à mensagem da 
Rainha D.ª Leonor.

Bem-hajam. 

Hélder Pimenta

Rally Paper da Santa Casa
Uma corrida solidária
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Terminou em Abril mais um curso 
promovido pela Santa Casa da Misericórdia 
de Vila do Conde, de “Serviços Pessoais e 
à Comunidade” direcionado para pessoas 
que se encontravam desempregadas e sem 
qualificações profissionais. Financiado pelo 
Programa Operacional da Região Norte, este 
Curso permitiu capacitar profissionalmente 
quinze Formandos que tiveram oportunidades 
de aprender como trabalhar no apoio à 
comunidade e à família, quer com crianças 
como com idosos, tendo tido, ao longo da 
sua formação, oportunidade de mostrarem 
do seu interesse, vocação e vontade de 
desenvolvimento de um projecto de vida e 
de uma carreira profissional.

(...)

in Revista Santa Casa nº 20 - Abr/04

Santa Casa Aposta na Formação Profissional

Não merece dúvida aos historiógrafos a 
acção do Frade Trinitário Miguel Contreiras, 
como causa próxima e precursora da 
Instituição das Misericórdias em Portugal.

Ele exercia, com o seu esforço pessoal e 
caridosamente, a função protectora que o 
designou

como “O Pai dos Pobres”, distribuindo, 
à tardinha, o produto dos peditórios que 
alcançava

todos os dias, “pelas cadeias, pelos 
inválidos e pelos acamados”.

A excelência dos donativos que recebia 
chegaram-lhe para isso e ainda para fundar 
e manter, em prédio cedido pela Câmara 
de Lisboa, um hospital, «onde ele próprio 
assistia aos enfermos, que antes ficavam ao 
desamparo pelas ruas e praças, nos adros 
das igrejas ou sob os arcos da cidade».

Tudo isto executou o Frade Trinitário entre 
1481-1505, tempo em que viveu entre nós.

Misericórdias - Os Sem-Abrigo
Sobressai em todo o seu magnífico 

trabalho a protecção aos desamparados 
sem-abrigo.

Portanto, fazia já nesse tempo aquilo 
que nós ainda hoje não conseguimos 
institucionalizar, embora o pretendamos fazer. 
E esses são precisamente os mesmos que à 
sombra de meritória acção individual do Frade 
Trino Miguel Contreiras e que as Misericórdias 
de imediato começaram a exercer.

Desconhecemos qual foi a influência 
directa da doutrina que o Frade Trino 
pregava no nascimento das Misericórdias 
Portuguesas. Mas da indirecta não podemos 
duvidar. Há mesmo quem considere que foi a 
Rainha Dona Leonor, esposa do Rei D. João 
II. A última referência que obtive (1995) foi 
a de Carlos Dinis da Fonseca, instruída com 
razões que me parecem consentâneas com 
os documentos e os factos.

(...)
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Uma das grandes características da 
actividade das Misericórdias é a polivalência 
dessa actividade, sempre norteada pelo 
mais elevado ideal de caridade cristã e 
impregnado da mais pura espiritualidade 
evangélica.

E não necessitamos de mais profunda 
pesquisa para mostrar o que pretendíamos 
e que era: o tradicional acolhimento pelas 
Misericórdias desde a sua fundação aos sem-
abrigo, o que vem fundamentar as razões do 
meu discurso, ao pretender que se incluam 
de novo no itinerário dos seus compromissos.

Mas não é só esta a razão justificativa, 
outras há e mais importantes que ao longo 
desta nossa leitura se irão assinalando.

Por tudo o que tem chegado ao 
conhecimento, devemos afastar a hipótese 
de filiação institucional das nossas Misericórdias 
naquela que, com o mesmo nome, existiu em 
Florença, porque esta só praticava algumas 
obras de Misericórdia e a de Lisboa praticava 
estatutariamente todas elas: catorze.

O que Florença fazia, faziam-no já em 
Portugal dezenas de Irmandades e Confrarias, 
e não só em Portugal como noutros países e 
ainda mais cedo do que em Florença, por 
exemplo Cós, Terras Soltas.

O que caracteriza e enriquece as 
Misericórdias Portuguesas é a amplitude, a 
extensibilidade das obras (catorze elas são), 
a que se propõe apoio e que não aparece 
noutra qualquer Instituição semelhante.

(...)

E não necessitamos de mais profunda 
pesquisa para mostrar o que pretendíamos 
e que era o tradicional acolhimento pelas 
Misericórdias, desde a sua fundação em 1498, 
aos sem-abrigo, o que vem fundamentar as 
razões do meu discurso ao pretender que 
os incluam de novo no itinerário dos seus 
“Compromissos”.

Mas não é só esta a razão explicativa. 
Outras há e mais importantes talvez as quais se 
irão assinalando ao longo desta nossa leitura.

O que é a moderníssima “declaração dos 

direitos do Homem”, senão uma 2ª edição 
coarctada e imperfeita do antiquíssimo 
“Compromisso” das Misericórdias, com 
adaptação conjuntural às carências sociais de 
ordem material que o tempo vai mudando ou 
acrescentando? Não será essa “Declaração” 
o aproveitamento à distância dos preceitos 
morais e espirituais, colhidos na sublime moral 
que integra o Humanismo Cristão e na sua 
consequente doutrinação evangélica, ambas 
sendo propostas com mira na aceitação 
plena do respeito pela dignidade humana, 
seja ela em casa do rico ou em casa do pobre, 
fazendo recordar a todo o instante que todos 
somos irmãos em Cristo?

E a nobilitá-lo têm as Misericórdias o facto 
de que o Bem que fazem não ser imposto por 
imperativos legais mas apenas por princípios 
de ordem moral e de religiosidade cristã que 
se impõem e contam.

Quando se diz que “nem só de pão vive 
o Homem” aponta-se uma verdade grande 
como punhos.

A característica fundamental das 
Misericórdias, a polivalência, manifestada 
durante cinco séculos de existência, aufere-
lhe o direito de crédito na abertura de 
qualquer nova obra assistencial onde a 
acção caritativa desta Instituição puder 
ser exercida, pois além de isso constituir 
uma obrigação sua e o Compromisso o 
permitir, reúnem-se nela todas as condições 
consideradas necessárias, para que possa 
assumir a responsabilidade dos sem-abrigo.

É evidente que uma obra tão dispendiosa 
como esta não cabe estritamente no 
apertado regime orçamental das Misericórdias 
espalhadas por este país, portanto é ao 
Estado que cabe a concessão de verbas 
indispensáveis, já que mais não seja que o faça 
como reflexo da compensação da dívida 
dos rendimentos das propriedades que lhe 
confiscou, entre outras formas especialmente 
pelas antigas leis de desamortização.

(...)

Sendo essa a primeira fase absolutamente 
necessária, porque sugere ao sem-abrigo 
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o nascimento de uma luz de esperança e 
confiança, necessita de sequência, isto é, de 
prática de outras acções complementares 
como sejam, em suma, a dignificação da 
pessoa humana pelo enquadramento na 
vida familiar e na sociedade.

Isto consegue-se oferecendo-lhe um 
campo de trabalho e de diversão, porque 
só esse é que lhe pode viabilizar uma vida 
normal e semelhante à daqueles que a 
ganham a seu lado.

Esta prática de inserção social é com 
certeza o maior e melhor vector de introdução 
do indivíduo no dia a dia da sociedade em 
que reentra.

Mas o problema não é de fácil solução 
e exige absoluta coordenação de todas 
as etapas dessa longa caminhada em cujo 
percurso vamos encontrar a solidão, os afectos 
interrompidos das mães solteiras ou separadas, 
com ou sem filhos, caso de exclusão associados 
aos movimentos migratórios, violência familiar, 
lado a lado com o alcoolismo e a droga, 
enxertados e às vezes já enraizados numa 
mole completamente desumanizada.

Extensa é a seara e grandioso tem de ser 
o seu granjeio para a salvar, não devendo 
esquecer nunca que a coordenação dos 
esforços a que me refiro anula a fragmentação 
e inoperância desses esforços e é uma 
contribuição decisiva para impedir que o 
sem-abrigo se adapte e considere como 
última a fase de dependência institucional 
em que se encontra só com a sopa e o tecto.

Não, isso não é o fim da integração mas 
apenas o princípio. Que fique bem claro 
que o sem-abrigo não pode considerar 
que o princípio da protecção é o fim da 
caminhada. Não.

Ele tem de ficar ciente de que é um 

indivíduo que faz parte da comunidade e 
não um protegido.

Na acção das Misericórdias, pela força 
e natureza do seu Compromisso, se contêm 
os parâmetros que hoje, à boca cheia, se 
invocam na Carta dos Direitos do Homem, 
de que elas afinal foram as pioneiras e 
conseguem manter, actualizando sempre 
que necessário essa evangélica acção.

Ao sabor das ocorrências de cada 
época, vivendo e desenvolvendo «em toda 
a sua globalidade uma prática espiritual e 
corporal».

E não pode considerar-se de modo algum 
surpreendente ou com qualquer carácter 
de novidade esta minha aposta em eleger 
as Misericórdias como sede da obra de 
protecção aos sem-abrigo, porquanto é 
difícil encontrarmos hoje deficiências ético-
sociais, para as quais exigimos correcção, 
que não estejam exaradas ou não tivessem 
sido já experimentadas, com êxito em velhos 
“Compromissos” das Misericórdias.

Isto revela a motivação e a maturidade 
experimental destas “Santas Casas”, cujo 
conteúdo normativo está na essência do mais 
elevado respeito para com o nosso próximo.

As Misericórdias são de facto uma marca 
incontestável e imarcessível da Cultura 
Portuguesa, não só pela originalidade e 
profundidade do conceito que as ilumina, 
mas também pelo dinamismo e eficiência 
dessa sua acção.

Respeitemo-las por tudo isso.

Vila Viçosa, 10 de Fevereiro de 2008

Joaquim Francisco Soeiro Torrinha

in Revista Santa Casa nº 27 - Fev/08

Bibliografia:
1- Ribeiro, Vítor, “História da Beneficência Pública em Portugal”, página 69 – 1907
2- Fonseca, Carlos Dinis da, “História da Actividade das Misericórdias” – 1995
3- Correia, Fernando da Silva, “Origens e Formação das Misericórdias Portuguesas” – 1994, Lisboa.
4- Correia, Fernando da Silva, “V Centenário do Nascimento da Rainha Dona Leonor”, Boletim de Assistência Social, pág. 117 e 118 - 1954
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Actividades do Centro Rainha Dona Leonor (2008)
Visita à Nau Quinhentista

Percurso “Caminho dos Mariantes” – Esposende

Dia de Páscoa
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Visita ao Museu de Comutação Manual – Vilar (25 de Março)

Museu Ciência Viva (22 de Abril)

Visita Pastoral (17 de Maio)

in Revista Santa Casa nº 28 - Set/08
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9 de Março foi um dia importante para a 
comunidade Vila-condense.

 A Santa Casa da Misericórdia de Vila do 
Conde realizou a cerimónia de inauguração 
de mais um serviço que visa reduzir o 
desemprego, habilitar pessoas a desenvolver 
a actividade agrícola e rentabilizar o 
património agrícola da Instituição. 

Trata-se de um projecto cuja finalidade 
é integrar pessoas no mercado de trabalho 
desempenhando funções no contexto da 
agricultura. O serviço está estruturado em duas 
etapas: 4 meses de formação teórico-prática 
seguido de vínculo contratual de 2 anos.

Esta actividade vai desenvolver-se na 
freguesia de Touguinha mas principalmente 
na freguesia de Touguinhó.

Foram requisitos essenciais dos 
candidatos: que estivessem inscritos no 
Centro de Emprego, desempregados de 

Quinta Galante – um projecto para o futuro
longa duração, e também beneficiários do 
Rendimento Social de Inserção.

Na retaguarda deste projecto encontra-se 
uma equipa técnica com sólidos conhecimentos 
nas áreas de Gestão, Recursos Humanos, 
Responsabilidade Jurídica, Serviço Social, 
Psicologia e Engenharia Agrónoma que zelarão 
pelo sucesso e ampliação deste projecto.

in Revista Santa Casa nº 29 - Mar/09
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A homenagem surpresa do Lions Clube de 
Vila do Conde ao provedor Arlindo Maia foi um 
ponto alto das comemorações do trigésimo 
aniversário do movimento, que teve lugar no 
passado dia 24 de Janeiro. A atribuição do 
Prémio “Melvin Jones” (a mais alta distinção 
do Clube), ao provedor da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde, foi justificada 
desta forma, por Maia Gomes, presidente 
do Lions: “A distinção é atribuída como 
reconhecimento pelo trabalho humanitário 
prestado, nós pretendíamos homenagear 
um vila-condense que fosse um exemplo e 
como temos uma parceria muito forte com 
a Santa Casa há muitos anos, entendemos 
que o Provedor Arlindo Maia seria merecedor, 
porque ele encarna o espírito Lions, de doação 
e de servir. Este título só foi entregue a quatro 
pessoas no clube.” O homenageado mostrou-
se comovido com o galardão e congratulou-
se com este gesto do Lions “naturalmente 

que fico satisfeito com esta atitude do Lions, 
principalmente da forma que eles têm 
colaborado junto da Misericórdia, e o que me 
sensibilizou mais foi a forma como conduziram 
todo este processo. Há uma parceria natural e 
espontânea já há muitos anos é um momento 
para ficarmos contentes com todo o trabalho 
que tem sido feito”. 

in Revista Santa Casa nº 29 - Mar/09

Provedor da Misericórdia de Vila do Conde recebe galardão

Durante o mês de Natal, a Universidade 
Portucalense levou a efeito um concurso sob 
a temática “Imagens do Presépio”, no qual 
o Centro de Actividades Ocupacionais, do 
Centro de Apoio e Reabilitação da Santa 
Casa da Misericórdia de Vila do Conde, foi 
convidado a participar.

O concurso consistia em utilizar materiais 
reciclados para reprodução de uma imagem 
do Presépio, respeitando algumas exigências 
regulamentadas, que constituíam critérios de 
avaliação das peças dos concorrentes.

A Sala de Pintura do CAO, este ano, 
participou com uma imagem de Nossa Senhora 
que cuidadosamente foi elaborada pelos 
utentes. Para surpresa de todos, o veredicto júri 
atribuiu à Imagem do CARPD o 1º prémio.

O Provedor, Arlindo Maia, felicitou as 
pessoas que colaboraram na concretização 
da imagem, como prova que a vontade e 

CAO de Touguinha premiado pela Universidade Portucalense
dedicação superam “limitações” e fazem 
pequenos milagres. 

Felicite-se a Universidade Portucalense pela 
dinamização deste tipo de iniciativas destinadas 
a pessoas com capacidades diminuídas com 
vista à realização pessoal de cada um.

in Revista Santa Casa nº 29 - Mar/09
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O Arquivo “Vivo”?
Como a presente publicação tem uma 

temática dirigida para o acontecimento do 
quingentésimo aniversário desta Misericórdia, 
entendi recordar em passagens breves a 
actividade e influência do Arquivo Histórico 
desta Santa Casa nos meios académicos. 

Vai já para dezoito anos que, 
numa frequência diária, trabalho na 
documentação reunida por esta Santa 
Casa ao longo da sua existência. Até 
aqui quase se poderá dizer que só muito 
ocasionalmente foram consultados alguns 
documentos, até porque mais não poderia 
ter sido feito em virtude do estado em que 
se encontravam. Era efectivamente um 
Arquivo “morto”, votado ao esquecimento, 
quando seria tanta a riqueza de informação 
acumulada em cinco séculos de existência. 
Foi com intenção de “dar vida” a este 
enorme conjunto de documentos que iniciei 
a tarefa de ler, classificar e ordená-los. 

 As condições em que se encontravam já 
em escritos anteriores foi dada a conhecer 
bem como os objectivos de preservação e 
organização exigidos. Relativamente a esta 
última – organização – creio que foi atingido 
o objectivo proposto, pois foram feitas 
centenas de fichas de catalogação dos livros 
e documentos e ainda outras resultantes da 
leitura de muita desta documentação. Já 
a preservação, apesar de terem sido feitas 
duas desinfestações, o local e a forma de 
acondicionamento não possibilitaram um 
resultado satisfatório, pois continua a haver 

a possibilidade de aparecerem elementos 
perniciosos. 

De uma forma regular foram transmitidas 
informações relativas à história desta 
Santa Casa da Misericórdia pelos artigos 
publicados nesta revista e num opúsculo 
intitulado “Subsídios para a História da 
Misericórdia de Vila do Conde” que trata da 
inscrição de Irmãos. 

(...)

Em finais de 2007 foi-me exposta a 
vontade de ser feita uma obra sobre a 
história desta Santa Casa da Misericórdia 
para ser apresentada em 2010, data da 
comemoração dos cinco séculos da sua 
fundação. Sobre este pedido apresentei, 
de imediato, três dificuldades: a numerosa 
documentação, que apesar de conhecer 
muitos dos seus conteúdos faltava uma 
leitura mais aprofundada; o curto espaço de 
tempo e a falta de um elemento formado 
nesta área que auxiliasse a investigação. 

(...)

A obra daqui resultante sobreleva o valor 
da preservação e conservação do acervo 
documental deste Arquivo, e tudo quanto 
se possa e deva fazer para a melhoria do 
seu acondicionamento e das condições de 
investigação serão sempre de louvar. 

Firmino Abel Couto

in Revista Santa Casa nº30 - Mar/10
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No passado dia 29 de Março, o Ministério 
da Saúde assinou acordo de cooperação 
com várias misericórdias para a realização 
de cirurgias e de consultas de especialidades 
médicas. A Santa Casa da Misericórdia de Vila 
do Conde é uma das 12 instituições abrangidas 
por esse acordo que prevê a realização 
anual de 15 a 20 mil cirurgias e mais de 100 
mil consultas, sendo 40 mil de especialidades. 
É esta a previsão da Ministra da Saúde, Dr.ª 
Ana Jorge, avançada na cerimónia da 
assinatura do referido acordo que se realizou 
na Galeria dos benfeitores da Santa Casa 
da Misericórdia do Porto. Justificou ainda 
o acordo com estas palavras: «O Ministério 
entendeu rever o modelo de cooperação 
com o sector social com vista à partilha de 
recursos e alargamento e  oferta de serviços 
de acordo com as necessidades de saúde 
dos cidadãos. Simultaneamente procura-se 
conferir uma maior flexibilidade na articulação 
entre estabelecimentos do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS) e os hospitais pertencentes 
às Misericórdias. Estes protocolos são também 
inovadores uma vez que as partes envolvidas 
definiram regras que permitem a actual 
execução dos acordos de cooperação num 
cenário de partilha de responsabilidade e de 
garantia de saúde das populações».

(...)

Das palavras proferidas pelo Secretário 

Acordo de cooperação entre 
Ministério da Saúde e as Misericórdias

Provedor da SCMVC assina protocolo na presença
do Dr. Fernando Araújo (presidente da ARS Norte)

de Estado da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, 
destacamos o seguinte: «Estes não são 
acordos de circunstância, não são nenhuma 
qualquer espécie de casamento de 
conveniência apressada, correspondem a 
uma visão estratégica sobre a cooperação 
entre o Serviço Nacional de Saúde público 
de acesso geral, universal e tendencialmente 
gratuito como está definido na Constituição 
da República e o sector social, o sector das 
Misericórdias, que traz até nós a importância 
da sua presença histórica na prestação 
de cuidados de saúde aos Portugueses 
e a sua capacidade de modernização e 
inovação com claro reconhecimento pelas 
comunidades locais onde as misericórdias 
estão representadas. E por se tratar de uma 
nova visão de cooperação estratégica, nós 
promovemos um trabalho de aprofundamento 
das necessidades e das potencialidades 
destes acordos e eu estou convencido que 
faremos pela solidez destes acordos que 
vamos hoje aqui celebrar aquilo que é não 
apenas a sua natureza de prestação imediata 
de cuidados de saúde às populações mas a 
sustentabilidade para o futuro porque se trata 
do gene, mas de uma forma mais profunda 
de associar o órgão social, o sector das 
Misericórdias, ao Serviço Nacional de Saúde».

Também o Presidente da União das 
Misericórdias Portuguesas, Dr. Manuel Lemos, 
usou da palavra nesta cerimónia dizendo 
com clara veemência: «Hoje, de acordo com 
a nossa missão, voltamos a ser integrados, de 
pleno direito, para desempenhar um serviço 
para o país, mas sobretudo para as pessoas. 
Mas não é um regresso qualquer, é um regresso 
para prestar um serviço de complementaridade 
com o Estado, é um regresso para colaborar 
com o Estado na prestação de cuidados de 
saúde ao cidadão para alcançar ganhos na 
saúde. É um regresso que quer reforçar o Serviço 
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Nacional de Saúde porque as Misericórdias 
acreditam no SNS porque ele constitui, por si só, 
uma das maiores conquistas do Estado Social 
cuja preservação nos garantiram. Por isso, não 
queremos desmandar o SNS, por isso estamos 
nestes acordos para colaborar e não para passar 
facturas ao SNS; as Misericórdias acreditam 
num SNS, mas num SNS dinâmico, capaz de se 
adequar aos tempos e o mesmo é dizer capaz 

de se adequar às diferentes necessidades das 
pessoas. Acredito que com estes primeiros 
acordos criamos condições seguras para 
desenvolver, num próximo futuro, um trabalho 
eficaz e eficiente. Por isso me congratulo muito 
particularmente com o momento que vivemos».

(...)

António Amorim
in Revista Santa Casa nº33 - Abr/11

Na tarde do passado dia 29 de Dezembro 
de 2010, a Santa Casa da Misericórdia de Vila 
do Conde, em parceria com os CTT, lançou 
um selo postal e um carimbo comemorativo 
dos 500 Anos da Instituição.

(...)

O objectivo desta iniciativa foi perpetuar 
as comemorações de tão assinalável 
aniversário. Foram editados alguns milhares 
de selos, uma colecção de 8 postais e 
sobrescritos comemorativos. 

A pensar nos coleccionadores, a Instituição 
carimbou alguns exemplares destinados a 
possíveis compradores interessados, disponíveis 
nos Serviços Administrativos da Instituição.

Selo Postal e Carimbo Comemorativo dos 500 Anos
Ainda no seguimento desta iniciativa, 

e com o objectivo de sensibilizar os jovens 
para o património filatélico, salientar a sua 
importância e, de forma lúdica, interiorizar 
a função dos correios na sociedade, foi 
criado um ambiente filatélico para os mais 
jovens, designado por “Salão infanto-juvenil”. 
Este salão iniciou a sua actividade a 28 de 
Janeiro de 2011 e contou com a presença 
dos representantes dos CTT de Vila do Conde 
e departamento-geral do Porto, recebidos 
pelo Senhor Provedor Arlindo Maia.

(...)
Lara Santos

in Revista Santa Casa nº33 - Abr/11

No lançamento do Selo estiveram presentes (da esq. 
para dir.): Alexandra Bento (CTT), Dr. Francisco Castelo 

Branco (CTT), Eng. Arlindo Maia (SCMVC), Eng.ª Sala Lobão 
(CMVC), António Pinto Fernandes (filatelista vila-condense)

Selo Postal e Carimbo Comemorativo
dos 500 Anos da Instituição
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QREN comparticipa financeiramente uma
Unidade de Cuidados Continuados Integrados

a instalar em Vila do Conde
O prolongamento da vida das pessoas 

criou novos problemas nas áreas de saúde 
e social. É cada vez maior o número de 
pessoas que sofre de doenças geradoras 
de dependências como a Demência e a 
Alzheimer, que exigem cuidados especiais. 
Não são doenças que devam ser tratadas 
em hospitais normais, pois requerem um 
acompanhamento contínuo de pessoas 
especializadas e os seus custos de 
manutenção são muito menores quando 
tratados em equipamentos devidamente 
preparados para o efeito. Atento a esta 
realidade social e de saúde a Misericórdia de 
Vila do Conde aceitou o desafio do Governo 
em 2007 e colaborou desde então numa 
experiência piloto instalando uma “Unidade 
de Cuidados Continuados Integrados” com 
40 camas. O resultado desta experiencia, a 
nível nacional e a nível local, foi francamente 
positivo pecando apenas pelo reduzido 
número de camas que nesta primeira fase 
foram construídas. 

A Santa Casa da Misericórdia de Vila 
do Conde atenta ao positivo resultado da 
experiência piloto, e à necessidade de maior 
numero de respostas deliberou construir em 
Vila do Conde um edifício preparado de raiz 
para o efeito tendo como objetivo principal 
ampliar o numero de camas disponíveis para 
atendimento das pessoas que precisam de 
tratamento.

Neste momento a Misericórdia de Vila 
do Conde tem um projeto devidamente 
aprovado com a capacidade de 57 camas. 
Para a sua construção obteve o apoio do QREN 
(Quadro de Referencia Estratégica Nacional) 
tendo para o efeito outorgado um protocolo 

no dia 19 de Julho último. Este protocolo foi 
assinado na Santa Casa da misericórdia de 
Vila do Conde pelo Exmo. Sr. Eng. Carlos 
Duarte, vogal executivo da Autoridade de 
Gestão do Programa Operacional Regional 
Norte (ON.2), representando o QREN, nos deu 
a subida honra de se deslocar para o efeito.

Da esquerda para a direita - Eng.º Arlindo Maia, Eng.º 
Carlos Duarte e Dr. Delfim Maia.
Ato de assinatura do protocolo.

Está previsto um custo para a execução da 
obra de 4 milhões de Euros que será financiado 
em 70% pela referida. O prazo para a 
construção deste novo edifício é de dois anos 
e destinar-se-á exclusivamente ao serviço 
de «Cuidados Continuados Integrados», nas 
valências de “convalescença” e “longa 
duração e manutenção” para atender 
especialmente das pessoas de Vila do Conde 
e concelhos vizinhos. 

A Santa Casa da Misericórdia de Vila do 
Conde procura desta forma afirmar-se, cada 
vez mais, na área da saúde e da segurança 
social.

António Amorim

in Revista Santa Casa nº34 - Set/11



124

Nº 52 - JUNHO / 2021

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ortiga Mar é uma empresa vocacionada para a comercialização de produtos 

alimentares congelados e salgados. 

 A Ortiga Mar tem por princípio a satisfação dos seus clientes, através da seleção de 

produtos da mais elevada qualidade e assegurando uma resposta rápida e eficaz às 

suas exigências. 

É nessa medida que a Ortiga Mar oferece uma vasta variedade de artigos, provenientes 

das melhores origens, promovendo o acondicionamento mais adequado para cada 

espécie e buscando a excelência, com o intuito de manter um elevado nível de qualidade 

e competitividade. 

 

No seguimento do trabalho desenvolvido ao longo dos anos, a ORTIGA MAR é 

hoje uma referência junto dos seus clientes. 
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A Misericórdia de Vila do Conde realizou 
nos dias 27 e 28 de abril o I Fórum da 
Segurança, para comemorar o dia Mundial 
da Segurança no Trabalho. Este Fórum 
teve lugar no edifício da casa da criança. 
Foram organizados vários workshop´s de 
simulação e aprendizagem alusivos ao tema 
“Segurança no Trabalho”. No dia 28 de abril 
e para encerrar os dois dias de atividades, 
realizou-se um simulacro parcial de situação 
de incêndio no edifício da Casa da Criança.

Esta iniciativa surgiu com o amadurecimento 
do Departamento de Qualidade e Segurança e 
com a necessidade crescente de sensibilizar os 
colaboradores da Instituição, de forma simples 
e divertida, para perigos e riscos decorrentes 
do dia-a-dia, tentando assim minimizar a 
ocorrência de acidentes de trabalho.

O Fórum foi desenvolvido e organizado 
tendo em conta várias atividades: foram 
formados grupos de colaboradores por 
atividades semelhantes, com o objetivo de 
simular situações muito próximas do real e 
com que os colaboradores já estivessem 
familiarizados. Iniciaram-se as atividades com 
uma breve apresentação dos acidentes 
de trabalho decorridos na Instituição desde 
2009, com ênfase nos dias perdidos e nas 
consequências nefastas, quer para os 
colaboradores quer para a Instituição. 

I Fórum de Segurança na Misericórdia de Vila do Conde
(...)

O evento terminou com um simulacro 
de incêndio, na tarde do segundo dia, no 
espaço onde foram decorrendo todas as 
atividades do mesmo. Este simulacro surgiu de 
um convite dirigido aos Bombeiros Voluntários 
de Vila do Conde por parte da Instituição. 

Esta atividade de encerramento foi 
escolhida, para dar início a um futuro ciclo 
de formações em emergência e simulacros, 
que serão devidamente calendarizados com 
o objetivo de alertar, preparar e promover a 
segurança de todos os utentes e funcionários 
da Instituição. 

É fundamental para a Instituição que todos 
os colaboradores se sintam familiarizados com 
a organização de emergência planeada, 
assim como revelem boa preparação numa 
eventual 1.ª intervenção de emergência, bem 
como ágil articulação com a proteção civil.

Com o simulacro foi possível detetar 
algumas fragilidades, sendo um dos 
grandes objetivos formativos: perceber 
de que forma os vários intervenientes 
podem reagir em situação de pânico, tais 
como a comunicação à proteção civil, a 
preocupação de socorrer utentes colocando 
a sua própria vida em risco, a utilização 
de meios de primeira intervenção, o uso 
das saídas de emergência, e várias outras 
situações que apenas em contexto real são 
possíveis de serem percecionadas. 

O Fórum teve um resultado muito 
positivo, superando todas as expectativas. 
Os colaboradores aderiram em massa, com 
grande motivação e forte participação em 
todas as atividades.

Este Fórum permitiu ainda ao 
Departamento de Qualidade e Higiene e 
Segurança no Trabalho fazer um balanço 
em matéria de segurança no que respeita Receção aos participantes
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ao ano precedente e ao planeamento 
em matéria de segurança dos próximos 
anos, tendo a oportunidade de, nestes dois 
dias de Fórum, comunicar algumas das 
atividades planeadas aos colaboradores e 
ouvir também dos mesmos as suas opiniões 
e sugestões, aproveitando essa sinergia, de 
forma a maximizar a estratégia delineada.

Lara Santos
in Revista Santa Casa nº34 - Set/11 Ginástica Laboral

A norte da avenida Júlio Graça existem 
dois grandes edifícios que são o testemunho 
de uma tentativa de desenvolvimento de 
Vila do Conde pela via do turismo, no fim 
do século XIX e princípio do século XX. Essa 
tentativa frustrada parece demonstrar que 
Vila do Conde não tem atributos naturais 
para acolher turistas apesar de ter belezas 
paisagísticas, asseio, monumentos e mar. Tem 
o mar e viveu do mar, mas nasceu longe dele; 
construiu até uma fortaleza para a defender 
dos perigos que dele vinham. Levou séculos a 
fazer a sua conciliação com o mar e crescer 
no seu sentido apesar de ele ser a seara onde 
sempre colheu o pão que a sustentava. Até 
há bem pouco tempo, entre a urbe e o mar 
havia um deserto de gente e de casas; hoje, 
já não é deserto de casas, mas continua a ser 
deserto de gente. 

(...)

O património da Misericórdia cresce
A Santa Casa da Misericórdia de Vila do 

Conde não adquiriu este edifício para dar 
continuidade à função hoteleira na forma 
tradicional. Segundo o provedor, Eng. Arlindo 
Maia, o edifício adquirido tem uma finalidade 
turística é certo, mas também uma outra a 
ela associada que é a do apoio aos idosos no 
modelo de residência assistida de cuidados de 
saúde, visando portugueses e estrangeiros que 
queiram permanecer temporariamente em 
Vila do Conde, beneficiando da benignidade 
do seu clima, da tranquilidade da cidade, 
dos grandes espaços pedonais urbanísticos, 
da beleza paisagística e das curiosidades 
históricas. No entanto, o projeto está ainda em 
fase de estudo, nada havendo de definitivo.

António Amorim

in Revista Santa Casa nº35 - Abr/12

Hotel da Avenida, primeiro hotel construído no local Palácio Hotel (1960)
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Implementação do Sistema de Gestão de Qualidade
A Santa Casa da Misericórdia de Vila 

do Conde continua a apostar na contínua 
qualidade dos serviços. Atualmente está a 
desenvolver e implementar no Centro de Apoio 
e Reabilitação para Pessoas com Deficiência 
(CARPD), em Touguinha o Sistema de Gestão 
da Qualidade, por forma a obter a certificação 
deste Centro pelo referencial Equass Assurance.

Foram assim, no âmbito desta 
implementação, assumidos alguns valores 
fundamentais da Instituição, entre eles a 
Missão, a Visão e os Valores.

(...)

Para este Equipamento Social foi também 
elaborada e aprovada com os utentes, 
colaboradores e familiares, a Carta dos Direitos 
e Deveres dos Clientes. A Carta dos Direitos dos 
Clientes aprovada está assente em 7 direitos:

•Direito à Vida;

•Direito à Dignidade da Pessoa Humana;

•Direito à sua Individualidade;

•Direito à Igualdade de Oportunidades;

•Direito à Confidencialidade e 
Privacidade;

•Direito à Liberdade de Consciência, 
Religião e Culto;

•Direito à Informação e Liberdade de 
Expressão.

Foi nomeada uma Comissão de 
Utentes, uma Comissão de Familiares e 
uma Comissão de Colaboradores e foram 
instituídas 6 políticas fundamentais, que 
estão disponíveis para consulta no CARPD: 
Política de Confidencialidade, Política 
da Qualidade, Política de Ética, Política 
de Prevenção do Abuso Físico, Mental e 
Financeiro dos Clientes, Política de Recursos 
Humanos, Retenção e Reconhecimento dos 
Colaboradores e Política de Participação 
e Envolvimento de Clientes e Partes 
Interessadas.

Foram auscultadas todas as partes 
interessadas e implementado um sistema 
que considerámos eficaz, na gestão de 
reclamações e sugestões.

Foram implementados todos os processos 
considerados chave para a garantia na 
satisfação da qualidade do serviço e 
altamente impactantes nas expectativas do 
cliente.

Consideramos assim reunido todo o 
alicerce formal, resultante de um trabalho 
desenvolvido ao longo deste processo de 
qualificação de dois anos.

Odete Cunha
in Revista Santa Casa nº36 - Out/12

A Santa Casa da Misericórdia de Vila do 
Conde assente na premissa do apoio social, 
desde há vários anos que tem vindo a apoiar, 
diariamente, indivíduos isolados e/ou agregados 
familiares que se encontram a vivenciar 
situações de fragilidades múltiplas, através 
do fornecimento de refeições (duas refeições 
diárias – almoço e jantar, sete dias por semana), 
de forma gratuita e/ou com mensalidade 
simbólica, numa lógica de responsabilidade 

Programa de Emergência Alimentar
individual, sem que a Instituição recebesse 
qualquer apoio externo para o efeito.

Com a atual conjuntura social, 
de crescente desemprego, de baixos 
rendimentos e de diminuição/fragilização 
das redes de sociabilidades informais, as 
situações de pessoas a vivenciarem graves 
problemáticas e em condições de vida 
bastante periclitantes sofreu um aumento 
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e um agravamento significativos (que 
cada vez adquirem maior visibilidade), 
dando origem a que o número de pessoas 
apoiadas pela nossa Instituição tenha 
crescido, exponencialmente, nos últimos 
anos, com uma média de distribuição de 
100 refeições diárias.

Recentemente, em 20 de Abril de 2012, e 
no âmbito do apoio alimentar a pessoas que 
vivenciam situações de grande vulnerabilidade 
sócio-económica, foi assinado um Protocolo 
de Colaboração entre a Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde e o Instituto de 
Segurança Social, I.P./Centro Distrital do Porto, 
relativamente ao Programa de Emergência 
Alimentar. O referido Programa prevê que a 
Instituição disponibilize “65 refeições diárias para 
consumo externo durante sete dias por semana”, 
para as quais o Instituto de Segurança Social, IP, 

dará uma comparticipação financeira. 

(...)

Paralelamente ao enunciado apoio 
alimentar, a Santa Casa da Misericórdia de 
Vila do Conde, mensalmente, atribui cabazes 
de alimentos a agregados familiares, numa 
lógica de aproximação e de apoio menos 
visível, especialmente destinado a agregados 
familiares que estão a vivenciar situações 
recentes de vulnerabilidade, decorrentes de 
problemas de saúde, alterações na situação 
laboral e económica. No corrente ano, a 
atribuição de cabazes de alimentos é de 15 
cabazes mensais. 

A Assistente Social,

Cátia Pires Ferreira

in Revista Santa Casa nº36 - Out/12

A Santa Casa de Misericórdia de Vila do 
Conde concluiu com sucesso o projeto de 
certificação no Centro de Apoio e Reabilitação 
para Pessoas com Deficiência pelo referencial 
EQUASS Assurance em Janeiro de 2013, 
obtendo a certificação internacional das 
suas práticas de Qualidade nas três respostas 
sociais: Lar Residencial, Centro de Atividades 
Ocupacionais e Serviço de Apoio Domiciliário.

Este projeto teve uma duração de 
aproximadamente 2 anos, e contou 
com a participação e envolvimento dos 
colaboradores, utentes, famílias, parceiros, 
beneméritos, comunidade entre outras 
partes interessadas na vida deste Centro.

Trata-se de um referencial focado 
na humanização dos cuidados, com 
enfoque na qualidade de vida dos utentes, 
autodeterminação e empowerment. Na 
construção e adaptação a este referencial, foi 
necessário um envolvimento de toda a equipa 
de profissionais (Direção do Centro, serviço 

Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas
com Deficiência Certificado

social, psicólogos, terapeutas, enfermeiro, 
animadores sociais, e todos os departamentos 
de apoio, Qualidade, Ambiente e Segurança, 
Nutrição, Recursos Humanos, Gabinete 
Jurídico e Marketing), utentes e famílias. 
Reajustaram-se metodologias de trabalho e 
outras foram construídas de raiz. O objetivo 
desta reestruturação foi tornar os processos 
claros e transparentes e, acima de tudo, que 
todos os momentos de atuação estivessem 
focados no utente. Exemplo disto foi a 
criação de dois projetos de desenvolvimento 
e inovação que alimentaram e fortaleceram 
a autodeterminação e o empowerment. Estes 
projetos foram “Meu sonho na tua mão”, cujo 
objetivo é estar além do normal e habitual 
oferecido pelo Centro, e procurar um desejo, 
um sonho de cada utente e tentar concretizar, 
com o apoio de parceiros, amigos, famílias. 

(...)

Dr.ª Odete Cunha/ Dr. Sérgio Pinto
in Revista Santa Casa nº37 - Mai/13
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No passado dia 
25 de Maio foi final-
mente apresentado 
ao público o 1º volu-
me da obra que pre-
tende fazer a história 
da Santa Casa des-
de a sua fundação – 
1510 – até à data da 
comemoração dos 
seus 50 anos – 2010. 
Este desígnio de vas-

Apresentação do livro “Santa Casa da Misericórdia de 
Vila do Conde – Um legado – 1510 – 1975”

Imagem da Capa do Livro

Sr. Provedor dá as boas vindas aos presentes.
Da esq. para a dir.: Dr. Firmino Couto, Eng. Arlindo Maia, 

Dr. Manuel de Lemos, Juiz Conselheiro Dr. Fernando 
Ramos, Dra. Liliana Aires

culhar no vasto acervo documental, que se 
encontra desde há muito tempo guardado 
no arquivo da Instituição, as memórias do 
passado, dando a conhecer a sua história ao 
longo dos 500 anos da sua existência foi con-
cebido pela Mesa Administrativa aquando 
da decisão de comemorar condignamente o 
seu quinquagentésimo aniversário. Entendeu 
a Mesa que seria talvez o ato mais significati-
vo pois que, através dessa investigação histó-

rica, se encontraria a justificação da sua exis-
tência secular e se prestaria a homenagem 
devida a todos quantos, ao longo de todo 
esse tempo, souberam manter a Instituição ao 
nível dos valores cristãos sem que assenta e 
das necessidades sociais de cada momento.

(...)

António Amorim
in Revista Santa Casa nº37 - Mai/13
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Sessão Solene de Encerramento

Há 25 anos entrou em funcionamento 
o Lar de Terceira Idade da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde. Parece que 
foi ontem e já passou um quarto de século. 
Mais importante que o tempo - pois não é por 
ele que se mede o seu valor - é o número de 
pessoas carenciadas, de bens materiais e/
ou de apoio familiar, que por esta instituição 
já passaram, das que usufruem, no presente, 
do apoio e do carinho dos seus funcionários 
e das que virão, no futuro, a beneficiar do 
mesmo apoio e do mesmo carinho.  

Sendo a primeira unidade a ser criada 
pela Instituição após a criação do “Estado 
Social” e a entrada no novo ciclo da vida das 
misericórdias, a Mesa Administrativa deliberou 
dedicar o mês de junho à comemoração 
desse evento. No capítulo deste número da 
revista “Santa Casa” dedicado a “Atividades” 
do referido centro se dá conta de todas as 
iniciativas tomadas. Nele se faz referência 
à Sessão Solene de Encerramento dessa 

Comemoração do 25º Aniversário
do Lar de Terceira Idade

Na mesa, da esquerda para a direita: Dr. Manuel de Lemos, Presidente da UMP, Dra. Elisa Ferraz, Presidente da
Câmara Municipal de Vila do Conde, Dr. Agostinho Branquinho, Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança
Social, Eng. Arlindo Maia, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, Dom Jorge Ortiga, Arcebispo
Primaz de Braga, Dra. Olívia Ferreira, Presidente da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde

comemoração, mas de forma resumida.

Entendemos, porém, que merece 
tratamento especial o que se passou nessa 
Sessão Solene, tendo em conta a importância 
das palavras que foram proferidas pelas 
entidades que a ela presidiram.

O primeiro a usar da palavra foi o 
Provedor da Santa Casa, Eng. Arlindo Maia. 
Transcrevemos na íntegra as suas palavras:

«Há 25 anos a inauguração do Lar de 
Terceira Idade da Misericórdia de Vila do 
Conde foi um marco na nossa cidade.

Uma obra de referência, localizada no 
centro da cidade de Vila do Conde, junto 
ao Hospital, com amplos espaços de lazer, 
grande nível de qualidade e de conforto: 
todos os quartos com banho privativo, 
capela, biblioteca, jardins, auditório aberto 
ao público, salão de chá.

Toda a envolvência era muito agradável 
e rapidamente o Lar se encheu de vida com 
a ocupação das suas 70 camas.
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Lembro-me perfeitamente que os utentes, 
à data, gozavam de saúde e era possível à 
nossa equipa de funcionários, com a sua 
motivação e qualificação, desenvolver um 
trabalho de grande qualidade. Não faltava 
o carinho, a compreensão, o saber escutar, 
o conversar, alimentação cuidada, e tudo 
permitiu que cada utente, à sua maneira, 
fosse feliz nesta nova casa.

A média de idades, em 1989, rondava 
os 68 anos. O grande desafio da altura era 
de âmbito social. As pessoas viviam em 
habitação muito degradada e havia muita 
gente a viver em total solidão. Nestes 25 anos, 
muita coisa mudou. A esperança de vida dos 
portugueses aumentou 6 anos ou talvez mais. 
A idade média dos nossos utentes é agora de 
86 anos e 85% deles não têm mobilidade ou, 
se a  têm, ela é  muito condicionada.

A necessidade de resposta social vai, 
cada vez mais, dar lugar à prestação de 
cuidados de saúde. A equipa de profissionais 
foi reforçada – médico permanente 6 horas 
diárias, 2 enfermeiras 24 horas por dia e foram 
diversas as ações de formação realizadas 
pelos funcionários, principalmente as 
ajudantes de lar que tiveram de se readaptar 
a esta nova realidade.

Sendo hoje as exigências diferentes, o 
Lar vai necessitar, a curto prazo, de obras de 
requalificação para continuar a dar resposta 
com qualidade a esta nova realidade. 
Não serão obras demasiado caras, mas 
absolutamente necessárias para continuar 
a ser prestado um serviço de qualidade. O 
espaço para a movimentação dos utentes 
tem de ser maior, o que implica a redução do 
número de camas. Também é fundamental, 
e cada vez mais, a proximidade e o acesso 
aos serviços hospitalares.

(...)

As últimas palavras do Secretário de Estado 
foram dirigidas ao Provedor, Eng. Arlindo 
Maia, louvando a obra que tem levado a 
cabo, o seu dinamismo e o seu coração: 
«Quando aqui há uns anos o Dr. Manuel de 
Lemos e outras pessoas … me envolveram 
neste movimento das misericórdias, uma das 
primeiras pessoas que tive oportunidade de 
conhecer foi o Sr. Provedor da Misericórdia de 
Vila do Conde. Ele era aquilo que ainda hoje é: 
alguém que está sempre ativo, é uma pessoa 
que basta olhar para ele para percebermos o 
dinamismo que ele tem dentro de si e basta 
olhar para ele também para percebermos a 
enorme alma que ele tem.»

António Amorim
in Revista Santa Casa nº39 - Jun/14

Secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança
Social, Dr. Agostinho Branquinho, no uso da palavra

Momento do descerramento da lápide comemorativa do 
25º Aniversário do Lar de Terceira Idade
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No dia 10 de Fevereiro de 2014, o Centro 
de Reabilitação Prof. Doutor Jorge Azevedo 
Maia, situado na Freguesia de Fajozes e o mais 
recente Equipamento Social da Santa Casa 
da Misericordia de Vila do Conde, acolheu 
os seus primeiros três utentes, integrando as 
novas respostas sociais em Lar Residencial e 
Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) 
que dão resposta às inúmeras solicitações do 
concelho na área da deficiência.

Trata-se de um edifício doado à 
Misericórdia por uma família de beneméritas 
da freguesia de Fajozes, Berta e Maria Emilia 
Luizello, filhas, e Laura Luizello, neta, do Prof. 
Doutor Jorge de Azevedo Maia.

(...)

Este novo Equipamento Social tem 
capacidade para 24 utentes em Lar Residencial 
e 30 utentes em CAO, destinando-se a pessoas 

Entrada em funcionamento do Centro
Prof. Doutor Jorge de Azevedo Maia

com deficiência de ambos os géneros.

A Resposta Social CAO dispõe de 5 salas de 
atividades: sala de Atividades da Vida Diária 
(AVD), Sala de Informática/Aulas, Sala de 
Pinturas, Sala de Lavores e Sala de Madeiras 
e Olaria. O Centro permitiu a criação de mais 
de 20 postos de trabalho, para pessoas do 
concelho de Vila do Conde, contribuindo 
para a melhoria de vida das famílias que 
foram abrangidas por esta oportunidade.

Por questões económicas e de 
responsabilidade ambiental este Centro 
dispõe de painéis fotovoltaicos para 
produção de energia elétrica e painéis 
solares de aquecimento de água.

Pedro Ribeiro
in Revista Santa Casa nº39 - Jun/14

Colaboradores e utentes do Centro Prof. Doutor Jorge de Azevedo Maia
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A cerimónia da inauguração

O ato público da inauguração desta nova 
unidade social que se situa na rua de S. Bento, 
em pleno Centro Histórico de Vila do Conde, 
teve lugar no dia 23 de Setembro último, pelas 
15 horas. A ele assistiu, além dos convidados, 
muita gente anónima que encheu por 
completo a sala onde se efetuou a sessão 
solene, presidida pela Presidente da Câmara 
Municipal de Vila do Conde, Dr.º Elisa Ferraz. 

As primeiras palavras pertenceram 
ao Provedor da Misericórdia, Eng. Arlindo 
Maia, que começou por historiar a ação da 
Instituição na área de apoio aos que passam 
fome. Justificou, de seguida, o nome dado 
a esta obra “Casa das Rosas” – alusão ao 
milagre das rosas como homenagem à Rainha 
Santa Isabel que deu exemplo da prática 
do bem. Referindo-se à obra inaugurada, 
afirmou ter duas componentes: Cantina Social 
e Centro de Alojamento de emergência 
social. Justificou também a sua localização 
no Centro Histórico de Vila do Conde: a sua 
centralidade, a oportunidade de reabilitação 
de mais um edifício na parte velha da cidade 
e a proximidade ao complexo urbanístico 
dominado pelos edifícios onde estão instalados 

Inauguração da “Casa das Rosas” - novo centro social

Da esquerda para a direita: Dra. Olívia Ferreira - Presidente da Mesa da Assembleia Geral da SCMVC, Dra. Ana Cristina
Venâncio - Diretora Adjunta do Centro Distrital de Segurança Social do Porto, Eng. Arlindo Maia - Provedor da

SCMVC, Dra. Elisa Ferraz - Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, P.e Dr. Paulo César - Prior da Paróquia
de S. João Baptista de Vila do Conde e José Augusto Silveira - Presidente do Secretariado do Porto

os principais serviços da Misericórdia. Referiu-se 
também à capacidade e natureza dos serviços 
a prestar por esta nova unidade: refeições 
a pessoas carenciadas, banhos quentes, 
cuidados básicos de higiene e tratamento 
de roupas; 350 refeições diárias, 200 servidas 
no local e 150 consumidas em casa pelos 
beneficiários. Neste momento do seu discurso 
desabafou: «O ideal é que nunca houvesse 
necessidade de atingir estes números e que 
eles fossem progressivamente diminuindo». 
Depois, acrescentou: «O Centro de Alojamento 
de Emergência Social tem 14 quartos com 
banho privativo com uma capacidade 
máxima de 24 pessoas. O alojamento será 
de caráter temporário e irá funcionar 365 
dias no ano. A sinalização para o alojamento 
de indivíduos e/ou famílias é da exclusiva 
responsabilidade do Instituto de Segurança 
Social, através do Centro Distrital do Porto». E 
mais um desabafo: «Esperemos que, dentro do 
mais curto espaço de tempo estas instalações 
possam ser desativadas, ou melhor, adaptadas 
a uma nova função, por já não ser necessário 
prestar este serviço à comunidade. Seria muito 
bom sinal.» (…)

  António Amorim
in Revista Santa Casa nº40 - Dez/14
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No dia 25 de Julho de 2015 viveu-se um dia 
de grande importância histórica nesta Santa 
Casa: a aprovação do Novo Compromisso 
pela Assembleia Geral de Irmãos, o qual 
obteve entretanto a respetiva aprovação 
pela entidade eclesiástica competente.

O Compromisso da Instituição é o seu 
documento interno essencial, supremo, pelo 
qual se rege esta Santa Casa e no qual, 
nomeadamente, se determinam os seus 
objetivos de atuação social, os poderes dos 
respetivos Órgãos Sociais e estabelece as 
regras do processo eleitoral.

A Santa Casa da Misericórdia de Vila do 
Conde aprovou os seguintes Compromissos 
ao longo do seu percurso histórico: 1867, 
1901, 1913, 1984 e 2015, sendo que até 1867 
esta Instituição era Fiel ao Compromisso de D. 
Manuel I outorgado, em 1516, à Misericórdia 
de Lisboa.

Da análise dos diferentes Compromissos 
é possível retirar preciosas ilações históricas 
acerca dos períodos que a Instituição foi 
vivendo, suas inovações e prioridades.

O Compromisso de 1867 caracterizou-se 
pela atribuição da denominação - Santa e 
Real Casa da Misericórdia, bem como pelo 
fim da distinção entre Irmãos.

Por sua vez, foi no Compromisso de 1901 
que se autorizou a entrada de mulheres 
como Irmãs, algo muito inovador à data.

O documento de 1913 estabelece a 
obediência à Lei da Separação da Igreja 
e do Estado, o que tem essencial interesse, 
tendo em conta esta Instituição tratar-se 
de uma associação de fieis com base na 
doutrina e moral cristãs.

Novo Compromisso da Misericórdia de Vila do Conde
Terminando esta breve resenha, o de 

1984 caraterizou-se pela atribuição do direito 
de voto às mulheres, a criação de órgão 
fiscalizador e dos Órgãos Sociais como hoje 
se conhecem, bem como o fim da referência 
ao Hospital, cujo funcionamento passou a 
estar a cargo do Serviço Nacional de Saúde.

Voltando aquele que agora nos rege, a 
principal necessidade de deliberar sobre este 
assunto decorreu de imposição legal, mais 
concretamente o DL. 172-A/2014, no qual se 
estabeleceu prazo imperativo de adaptação 
dos Estatutos das IPSS a esse mesmo normativo. 

No entanto, aproveitou-se este imperativo 
legislativo para, além da adequação do 
Compromisso a essa realidade legal, adaptar 
o documento em vigor ao acordo entre 
a União das Misericórdias Portuguesas e a 
Conferência Episcopal Portuguesa, bem 
como à evolução da Instituição. 

O Novo Compromisso, nomeadamente, 
procede a uma pormenorizada descrição dos 
objetivos e áreas de atuação da Instituição, 
transcreve a imposição legal de limitação 
de mandatos (a saber: 3 mandatos de 4 
anos em relação ao Provedor) e estabelece 
regras que contribuem para um ainda maior 
equilíbrio técnico e financeiro. 

Os vindouros tratarão de o adaptar e 
reformular às novas vontades e contextos, 
mas os presentes terão cumprido a sua missão 
legal e ética de criar um documento que, pelo 
menos, em nada impedirá a continuação do 
crescimento desta Instituição.

Tiago Cardoso

in Revista Santa Casa nº42 - Dez/15
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Apresentação do livro «Meu sonho na tua Mão»
No passado dia 3 

de Dezembro, a Santa 
Casa da Misericórdia 
de Vila do Conde fez a 
apresentação pública 
do livro intitulado «Meu 
Sonho na tua Mão». 
O espaço físico onde 
decorreu a cerimónia 
foi o Auditório Municipal, 
gentilmente cedido 
pela Câmara Municipal 
de Vila do Conde.

Imagem Gráfica da 
Capa do Livro “Meu 
Sonho na tua Mão”

(...)

- Como é que este livro começou? 

- Com uma brincadeira, com uma 
conversa informal no meu escritório. Vieram 
dois jovens utentes para conversar comigo e 
eu perguntei a um deles:

- Olha lá, se eu pudesse realizar um sonho 
que estivesse ao meu alcance, de que é que 
tu gostarias?

- Eu gostava de ir passear ao meu bairro 
porque já não vou lá há muito tempo, desde 
2002.

Mais surpreendente foi a resposta da 
jovem à mesma pergunta:

- Se eu pudesse, gostava de ir passear com 
ele ao seu bairro um dia inteiro (no sentido 
que esse dia nunca mais acabasse). Como 
responsável pelo Centro, fiquei envergonhado 
porque me lembrei de uma frase do escritor 
Augusto Cury: «Só se sinta digno das suas asas 
se as utilizar para fazer os outros voarem.» O 
que havíamos de fazer? Realizámos os sonhos 
deles e eles ficaram muito satisfeitos.

Mas, depois, pensámos: E os outros? Porque 
não perguntar-lhes? E fomos perguntar a 
toda a gente. Em certos casos, pedimos a 
colaboração da família e dos colaboradores 

que nos ajudaram a identificar os sonhos de 
alguns deles. Contei o que estava a suceder 
à minha mãe que estava hospitalizada e 
ela animou-me com esta frase: «Os sonhos 
alimentam a vida, sem sonhos não há vida».

Pusemos mãos à obra.

- Como chegámos ao livro?

Depois de tantas emoções sentidas, tanta 
vida vivida, era necessário perpetuar isto 
para que estas emoções fossem recordadas 
mais tarde. Há sensivelmente um ano, o Dr. 
Lopes Castro, Presidente do Conselho de 
Administração da Casa do Livro, numa das 
suas visitas ao Centro, perguntou-me:

- Então, o que é que vocês andam a fazer 
agora?

 Contei-lhe o que estávamos a fazer e que 
não queríamos de forma alguma defraudar 
os reveladores dos seus sonhos, o que não era 
fácil. É que três deles queriam ir à Madeira. 
O Dr. Lopes Castro fez um telefonema e os 
bilhetes de avião apareceram.

Há cerca de um ano, no jantar de Natal 
decidimos: Vamos fazer um livro. Pedimos a 
colaboração de algumas pessoas sensíveis ao 
problema da deficiência para fazerem o seu 
depoimento e nenhuma se recusou a fazê-lo. 
Assim, ficou valorizado o livro com textos do 
Eng. Arlindo Maia, Provedor desta Santa Casa, 
da Dr.ª Elisa Ferraz, Presidente da Câmara 
Municipal de Vila do Conde, do Dr. José Manuel 
Lopes de Castro, Presidente do Conselho de 
Administração da Casa do Livro, de D. Ximenes 
Belo, Prémio Nobel da Paz, de Catarina Furtado, 
apresentadora da RTP, de Vergílio Alberto Vieira, 
poeta, de Álvaro Maio, poeta, de Sandra de 
Sousa, jornalista da RTP, de Pedro Abrunhosa, 
cantor, de Aurelino Costa, advogado e poeta 
e de Luandino Vieira, escritor.

E o que é este livro? É um hino à Esperança. As 



Nº 52 - JUNHO / 2021

137

pessoas com deficiência, como nós, também 
têm sonhos, expectativas. Não é um livro de 
ficção científica ou literária, é um livro de vida, 
de vida vivida, é um livro de felicidade, são 
pedacinhos de Céu tocados, experimentados.»

Foi assim, desta maneira simples mas 
emotiva que o Dr. Sérgio Pinto apresentou o 
livro “Meu Sonho na tua Mão”, terminando 
com o apelo à sua leitura «com os olhos físicos, 
mas sobretudo com os olhos do coração 
porque cada sonho tem uma história feliz, 
revela o rosto de cada um».

(…)
António Amorim

in Revista Santa Casa nº42 - Dez/15

Momento da tertúlia:
Dr. António Amorim - moderador, Dr. Lopes de Castro 
- parceiro da Instituição e responsável pela impressão 
do livro, Eng. Ângelo Oliveira - Diretor da Segurança 
Social, Eng. Arlindo Maia - Provedor da Santa Casa 
da Misericórdia de Vila do Conde, Dr.ª Elisa Ferraz - 

Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, P.e Dr. 
Paulo César Dias - Prior da Paróquia de São João Baptista 

de Vila do Conde, João Paulo - Utente do CARPD e Dr. 
Sérgio Pinto - Diretor do CARPD;

O cuidar centrado no outro tem como 
objectivo a abordagem nas múltiplas 
dimensões do que é “ser humano”, isto é, 
abordar a “pessoa como um todo”, de “forma 
holística” ou, como agora se prefere, de 
forma “humanizada”. Portanto, humanização 
refere-se a cuidar/atender o outro tendo em 
consideração os seus valores e preferências, 
respeitando as suas preocupações e 
necessidades, mantendo as suas esperanças 
e procurando fazê-lo no seu contexto cultural, 
social e familiar. Quanto mais vulnerável é a 
pessoa, mais importante é a compreensão e 
a aplicação deste conceito; os mais velhos, 
as crianças, os deficientes, os que viveram 
situações ou tiveram comportamentos de risco 
são os que mais necessitam dessa abordagem 
humanizada. Deve pois entender-se que todos 
os que estão institucionalizados ou recorrem 
à ajuda de instituições merecem que todos 
os profissionais, cuidadores, utilizadores e 
visitantes estejam imbuídos desse espírito, 
transportando para o seu dia-a-dia essa 
abordagem. Acrescente-se que atualmente 
é comum a tipificação, mas tal esconde 

Humanização

a singularidade de cada um, retira-lhe a 
subjectividade, desvaloriza a sua história – que 
é única, e destrói o seu direito a ter sonhos. 

Apesar da importância da humanização 
dos cuidados - centrados em aspetos como 
cada indivíduo ser único e com valores 
e necessidades específicos – devem os 
cuidadores fazer prevalecer a segurança e o 
respeito pelas normas legais, éticas e próprias 
da instituição, preservando a autonomia 
e o direito à privacidade do indivíduo, e 
lembrando que são o próprio e a sua família 
as principais fontes de conhecimento sobre 
as suas necessidades. A comunicação entre 

Dr. Paulo Maia no uso da palavra,
para uma assembleia numerosa
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os diferentes intervenientes não pode limitar-
se à transmissão de informação: a boa 
comunicação é fundamental à melhoria do 
relacionamento interpessoal e interprofissional, 
à predisposição para a genuinidade e a 
franqueza, importando desde logo a forma 
como se comunica e também a atitude 
de quem dá e recebe informação. Assim 
se compreende como a predisposição 
para entender o outro nas suas múltiplas 
dimensões se torna fator imprescindível para 
a humanização do cuidar/atender, em que 
a comunicação não se reduz ao mínimo 
necessário para o cumprimento das funções a 
que cada um está obrigado. Perguntar e dizer 
– abordagem ativa ou passiva, são modos 
diferentes de entender a comunicação, 
mas em que a atitude facilita ou restringe a 
disponibilidade do mais frágil para pedir a 

satisfação das suas necessidades e, ainda, 
pode reduzir a sua participação. Utentes, 
famílias e profissionais têm necessidades e 
desejos: a identificação prévia é fundamental 
para a correta satisfação das mesmas – 
portanto, apenas tentando descobrir se 
pode progredir no sentido da humanização! 
Esta abordagem pró-ativa tem riscos como 
artificialização da relação, diminuição da 
privacidade, perda de confidencialidade.

(...) 

Humanização pressupõe mais do que 
uma dimensão de se atuar profissionalmente 
– pressupõe uma atitude e uma forma de 
estar na vida!            

Paulo Maia

in Revista Santa Casa nº42 - Dez/15
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Em vésperas de Natal e em jeito de 
presente do Menino Jesus a Unidade de 
Cuidados Continuados da SCM de Vila do 
Conde, em funcionamento desde Dezembro 
de 2006, alterou as suas instalações para 
um novo edifício, totalmente adaptado à 
realidade e às necessidades deste serviço, 
seguindo todas as recomendações da Rede 
Nacional de Cuidados Continuados (RNCCI).

 A transferência efetuou-se a 21/12/2015 
para a Rua Dr. Artur da Cunha Araújo, nº 
8,Vila do Conde e foi com muito entusiamo 
que utentes, familiares e colaboradores 
vivenciaram esta mudança.

É um edifício muito maior, com espaços 
amplos e luminosos, constituído por 33 
quartos, divididos por dois pisos, funcionando 
com as mesmas tipologias – Unidade de 
Média Duração e Reabilitação, em que o 
acordo com a RNCCI é para 25 utentes e 
Unidade de Longa Duração e Manutenção, 
com um aumento do acordo com RNCCI 
para 30 utentes. 

Estas novas instalações serão, sem dúvida, 
uma mais-valia para este serviço, que já 
tem dado provas da sua importância para 
esta comunidade, verificando-se que a sua 
taxa de ocupação tem rondado os 98%, 
constituindo-se numa resposta social e de 
saúde em que a procura tem sido cada vez 
maior. Daí a necessidade de aumentar a sua 
capacidade.

Estas Unidades de internamento pretendem 
realizar intervenções integradas de saúde e 
apoio social e visam a recuperação global, 
promovendo a autonomia e melhorando 
a funcionalidade da pessoa dependente, 
através da sua reabilitação, readaptação 
e reinserção familiar e social. Destinam-se, 
portanto, a pessoas que, independentemente 
da sua idade, se encontram em situação de 

Unidade de Cuidados Continuados com novas instalações
dependência temporária ou permanente. 
Contam com equipa vasta de profissionais, 
nomeadamente médicos, fisiatras, 
enfermeiros, terapeutas, psicólogo, assistente 
social, entre outros, que diariamente 
convergem esforços e partilham saberes 
para promoverem a reintegração de todos 
os utentes.

Pretende-se que a nova unidade seja 
o reflexo do empenho, profissionalismo, 
rigor e humanismo de todos os técnicos e 
profissionais intervenientes e mais uma prova 
do excelente serviço que a Santa Misericórdia 
de Vila do Conde presta à comunidade onde 
está inserida. 

Fernanda Porto Maia
in Revista Santa Casa nº42 - Dez/15

Exterior do Edifício

Sala de convívio da nova unidade
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A edição de 2016 da Via-sacra ao Vivo, 
encenada e representada pelos utentes 
do Centro de Apoio e Reabilitação para 
Pessoas com Deficiência, em Touguinha, fez 
mais uma vez as delícias dos participantes.

Esta iniciativa decorreu no dia 3 de março 
de 2016, pelas 21h00, no Auditório Municipal 
de Vila do Conde, em colaboração com a 
Paróquia de São João Baptista de Vila do 
Conde, e excedeu as expectativas com 
uma plateia repleta de espectadores e 
muitos outros também gostariam de poder 
assistir, mas já não conseguiram bilhete.

Este momento é já um marco das 
celebrações pascais da Instituição e da 
Paróquia São João Baptista de Vila do 
Conde. A sua visibilidade tem aumentado 
de ano para ano, graças à aceitação 
extremamente positiva da comunidade, 
sendo um sucesso em todas as suas edições.

Tendo como tema principal o martírio 
e a morte de Jesus Cristo “Na Cruz do 
Amor”, este ano, atendendo a que é o Ano 
Jubilar da Misericórdia, também foi posta 
em evidência a missão da Instituição que 
é a prática das “Obras de Misericórdia”, 

Via Sacra ao Vivo encenada pelos utentes
da Misericórdia de Vila do Conde

refletidas na peça representada. A união 
dos dois temas sensibilizou o público que se 
manifestou aplaudindo entusiasticamente.

Representação dramática emocionante 
e enriquecedora que, por ser encenada 
e representada por utentes da Instituição, 
sempre desperta a curiosidade na 
comunidade e, acima de tudo, estimula 
as capacidades cognitivas destes 
intervenientes.

(…)

Lara Santos
in Revista Santa Casa nº43 - Jun/16

Representação das 14 Obras de Misericórdia

Momentos de grande emoção representados por utentes 
e colaboradores do CARPD - Touguinha,

Equipamento Social de Apoio à Deficiência da 
Misericórdia de Vila do Conde
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Em Portugal, por ordem do rei D. Dinis, 
a Festa de Corpus Christi começou a ser 
celebrada em 1282.

Na nossa cidade, a Solenidade do Corpo de 
Deus presume-se muito antiga encontrando-
se a primeira referência à Procissão no Livro 
das Sessões da Câmara, datado de 1446.

O século XX marca o início de uma 
tradição, que se renova a cada quatro anos, e 
que se traduz numa verdadeira manifestação 
artística: os magníficos tapetes executados 
exclusivamente com flores naturais.

As principais ruas do centro histórico e da 
zona ribeirinha cobrem-se de autênticas obras 
de arte, fruto do trabalho árduo dos seus 
habitantes.

Na madrugada da procissão, a cidade 
acordou inebriada com o doce e suave 
perfume de milhares de pétalas usados na 
elaboração dos tapetes.

(...)

Um sem fim de boa gente, movida pela 
sua fé e generosidade, ajudou a “nascer” o 
tapete: flor a flor…pétala a pétala…sorriso 

Solenidade do Corpo de Deus
15 de junho de 2017

a sorriso…numa cumplicidade de afetos e 
devoção.

No dia da Solenidade do Corpo de Deus 
elevou-se aos céus não só o bom odor das 
flores como o perfume exalado das mãos e do 
coração dos seus executantes…verdadeiro 
testemunho de adoração e veneração à 
Santíssima Eucaristia.

Maria do Céu Maia

in Revista Santa Casa nº45 - Jun/17

Corpo de trabalho na noite de execução
dos Tapetes do Corpo de Deus

“Memórias do Corpo de Deus”
Exposição Fotográfica

A par da azáfama dos Tapetes de Flores 
que fazem da cidade um jardim, foi realizada 
pela Santa Casa da Misericórdia de Vila do 
Conde uma exposição fotográfica com 
registos de várias edições dos tapetes do 
Corpo de Deus.

(...)

Foram ainda centenas as pessoas que, 
por curiosidade e/ou tradição, visitaram a 
Igreja da Misericórdia de Vila do Conde na “Memórias do Corpo de Deus” - exposição fotográfica
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Registo familiar no cenário de Flores de Papel Cumprimento entre Sua Excelência Prof. Doutor Marcelo
Rebelo de Sousa e o Senhor Provedor Eng. Arlindo Maia

noite de 14 de junho e puderam apreciar 
este trabalho.

Numa vertente mais lúdica e interativa 
com os visitantes que acorrem à cidade 
neste dia, foi criado um cenário em frente 
à Igreja da Misericórdia para que cada 
transeunte tivesse a oportunidade de 
registar a sua passagem por Vila do Conde 

e ainda recordar a visita à cidade, no ano 
em que teve a honra de receber nas suas 
cerimónias a visita do Excelentíssimo Senhor 
Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, muito 
digno Presidente da República Portuguesa.

Lara Santos
in Revista Santa Casa nº45 - Jun/17

No final do ano 2017, a Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde viu deferida a 
sua candidatura ao “Programa Operacional 
de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas” 
(POAPMC). A partir de então, no território de 
Vila do Conde (Concelho), esta Instituição 
constituiu-se como Entidade Coordenadora 
e Entidade Mediadora do referido Programa.

O presente Programa assume-se como 
sendo um instrumento de combate à 
pobreza e à exclusão social. A missão do 
POAPMC explicita mesmo que, considera 
que as principais causas da pobreza e 
da exclusão social “…são estruturais, mas 

Protocolo POAPMC
agravadas por fatores conjunturais, o 
Programa foi desenhado numa lógica de 
intervenção mediante apoio alimentar…
assim como no desenvolvimento de medidas 
de acompanhamento que capacitem as 
pessoas mais carenciadas a vários níveis, 
promovendo assim a sua inclusão” (cit). O 
POAPMC atribuiu ao território de Vila do 
Conde um total de 457 destinatários finais. 

(...)

Cátia Pires Ferreira

in Revista Santa Casa nº46 - Dez/17
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O Provedor da Santa Casa da Misericórdia 
de Vila do Conde, Eng. Arlindo Maia, recebeu 
no dia 24 de novembro, na Quinta Alegre em 
Lisboa, o “Prémio Envelhecimento Ativo Dra. 
Maria Raquel Ribeiro 2017”, na categoria 
de Intervenção Social, promovido pela 
Associação Portuguesa de Psicogerontologia.

Trata-se de um prémio instituído pela 
Associação Portuguesa de Psicogerontologia, 
com o apoio da Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa e da Fundação Montepio, com 
o objetivo de reconhecer a vida ativa e 
participação social de pessoas com idade 
igual ou superior a 80 anos que desenvolvam 
atividade profissional ou cívica relevante em 
diversas categorias interventivas e continuem 
a influenciar de modo construtivo a sociedade.

A cerimónia realizou-se num solar do 
séc. XVIII, recentemente restaurado pela 
Misericórdia de Lisboa, que foi propriedade e 
residência do 1º Marquês de Alegrete.

No discurso de agradecimento o Senhor 
provedor realçou: “mais importante que o 
envelhecimento ativo é o prolongamento da 
vida ativa”, afirmando que se sente realizado 
enquanto ser humano a trabalhar. 

Num tom mais informal, o Senhor Provedor 
concluiu com uma brincadeira à qual recorre 
várias vezes, em que mais do que dizer a 

Eng. Arlindo Maia recebe Prémio de Envelhecimento Ativo
idade refere o ano de nascimento, o que 
traduz a pouca importância que atribui “ao 
número”, mas sim à preocupação de produzir 
algo pela sociedade.

Estiveram presentes na cerimónia familiares, 
órgãos sociais e alguns colaboradores desta 
Instituição no sentido de testemunharem o 
momento e homenagearem o premiado.

É para esta Instituição uma enorme 
satisfação poder conviver e ser liderada por 
uma pessoa que consagra o melhor da sua 
vida aos outros com entusiasmo, dedicação, 
competência em nome da solidariedade, amor 
ao próximo e dos valores como marca distintiva.

Lara Santos

in Revista Santa Casa nº46 - Dez/17

Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde acompanha 
o Provedor Engº Arlindo Maia à cerimónia de entrega do 

Prémio de Envelhecimento Ativo

O dia 12 de dezembro de 2017 ficará 
gravado como uma “página de ouro” 
nas memórias do Centro de Apoio e 
Reabilitação para Pessoas com Deficiência 
em Touguinha, Equipamento Social da Santa 
Casa da Misericórdia de Vila do Conde, pela 
inauguração de uma sala de informática 
adaptada a pessoas com deficiência. (...)

Sérgio Pinto
in Revista Santa Casa nº46 - Dez/17

Inauguração de Sala de Informática adaptada a 
Pessoas com Deficiência

Inauguração e benção da Sala de Informática
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Uma das preocupações que, desde há 
muito, está presente no espírito das Mesas 
Administrativas da Misericórdia de Vila do 
Conde presididas pelo Eng. Arlindo Maia tem 
sido a de preservar o património artístico e o 
acervo documental da Instituição. Havendo 
outras prioridades mais urgentes relacionadas 
com as necessidades das pessoas, a criação 
de um espaço onde eles fossem instalados 
em boas condições de conservação e 
com a possibilidade de a comunidade e o 
público em geral a eles terem acesso para 
deles terem conhecimento, teve de esperar. 
Chegou agora a hora de concretização 
deste sonho dos órgãos sociais da Instituição.

No passado dia 13 de Julho último, foi 
finalmente inaugurado numa cerimónia solene 
a que estiveram presentes personalidades 
importantes como Sua Excelência Reverendíssima 
D. Jorge Ortiga, Arcebispo de Braga e Primaz 
das Espanhas, Dr.ª Elisa Ferraz, Presidente da 
Câmara Municipal de Vila do Conde, Prof. 
Doutor Fernando Freire de Sousa, Presidente da 
Comissão e Desenvolvimento Regional do Norte, 

Inauguração do Centro Interpretativo de Memórias 
da Misericórdia de Vila do Conde (CIMMVC)

Sessão Solene: Provedor no uso da palavra

Dr. Manuel de Lemos, Presidente da União das 
Misericórdias Portuguesas, Dr.ª Olívia Ferreira, 
Presidente da Assembleia Geral da Santa Casa 
da Misericórdia de Vila do Conde, e muitas outras 
individualidades a título pessoal ou representando 
instituições públicas e associações privadas. Além 
destas individualidades, a Igreja da Misericórdia, 
onde se realizou esta cerimónia, encheu-se de 
outras pessoas que não quiseram deixar de, com 
a sua presença, dar testemunho do seu apoio à 
Instituição e do apreço que ela lhes merece pela 
ação desenvolvida ao longo dos últimos 30 anos.

(...)
Justificou então a criação da obra que se 

inaugurava: «A Santa Casa da Misericórdia 
de Vila do Conde possui um significativo 
património fundiário e um vasto e rico 
espólio. É necessário perpetuar este legado. 
E só o conseguiremos fazer, preservando-o. A 
constatação desta necessidade de preservar 
toda esta riqueza histórica, todo este 
património material e imaterial, construído 
ao longo de mais de cinco séculos, dita a 
criação do CIMM – Centro Interpretativo 
de Memórias da Misericórdia de Vila do 
Conde. Instalado numa belíssima moradia do 
início do século XX, totalmente reabilitada e 
ampliada, mantendo a riqueza original das 
suas fachadas, o CIMM é um espaço que 
se destina a acolher, preservar e divulgar o 
acervo documental e o espólio da Instituição».

(…)
António Amorim

in Revista Santa Casa nº47 - Jul/18

Aspeto da visita guiada ao CIMMVC
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A Santa Casa da Misericórdia de Vila do 
Conde assinou, no mês de Julho de 2018, 
um protocolo com a Fundação “la Caixa” 
no âmbito do Programa Incorpora. Trata-se 
de um Programa de integração laboral que 
tem como objetivo melhorar a integração 
sociolaboral de pessoas em situação ou risco 
de exclusão social, através de geração de 
oportunidades de emprego. 

Em Portugal o Programa é pioneiro e está em 
funcionamento nas zonas do Porto, Coimbra, 
Lisboa e Setúbal, contando com 32 Entidades. 
Estas fomentam o trabalho em rede entre as 
entidades sociais participantes, tanto para 
promover as melhores práticas em integração 
laboral, (em todas as suas fases, desde a seleção 
à integração definitiva) como para identificar 
mais oportunidades de emprego. Tudo isto é 

Programa “Incorpora”
possível com uma atitude colaborativa e de 
partilha, focada numa metodologia de trabalho 
multidisciplinar e em articulação com toda a 
rede social, bem como com um profundo estudo 
do mercado, auscultando as necessidades de 
recrutamento do tecido empresarial. 

(…)
Acreditamos que este Programa irá fazer a 

diferença na vida das pessoas mais necessitadas. 
Procuraremos em 2019 superar objetivos a 
exemplo do ano transato. Pautaremos a 
nossa conduta por atitudes acolhedoras, de 
aceitação e compreensão até porque, não há 
satisfação maior do que aquela que sentimos 
quando levamos alegria ao nosso próximo. 

Marina Pinheiro
Cristiana Figueiras

in Revista Santa Casa nº48 - Dez/18

No passado dia 9 de abril 2019, a Santa 
Casa da Misericórdia de Vila do Conde reabriu 
o Hotel Brazão após grande requalificação.

Este investimento de cerca de meio milhão 
de euros serve para preservar a identidade 
do edifício brasonado do século XVII, 
correspondendo às crescentes exigências dos 
seus clientes. Entre as intervenções destaca-se 
a remodelação da fachada do lado da Av. Dr. 
João Canavarro que agora dispõe de maior 
luminosidade e visibilidade, favorecendo a 
relação com a cidade de Vila do Conde, 

Hotel Brazão reabre ao público com novo look
ajudada pela reconfiguração do parque de 
estacionamento. O bar, agora estendido até 
à Avenida, servirá tanto hóspedes como a 
comunidade vila-condense. (...)

O Hotel Brazão tem uma longa história, 
contada em cada pedra do edifício, que em 
muito dignifica o centro histórico de Vila do 
Conde e pretende continuar a ser uma mais-
valia para o concelho e para quem tem o 
prazer de o visitar.

Rui Maia
in Revista Santa Casa nº49 - Jun/19

Nova fachada do lado da Av. Dr. João Canavarro Espaços de lazer foram renovados
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O Centro de Apoio e Reabilitação para 
Pessoas com Deficiência (CARPD), em 
Touguinha, equipamento social da Santa 
Casa da Misericórdia de Vila do Conde, iniciou 
as comemorações do seu 25º aniversário no 
passado dia 14 de novembro de 2019, data 
que coincidiu com os 25 anos da entrada dos 
primeiros 3 utentes neste Centro. (...)

Sérgio Pinto

in Revista Santa Casa nº50 - Dez/19

Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas
com Deficiência lança “Agendar Vida”

A agenda solidária “Agendar Vida”

Painel da tertúlia onde todos partilharam experiências relacionadas à temática da deficiência
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