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Tem a Palavra

C

aso se houvesse tratado de um acto
de se fazer ver pela primeira vez a luz
do dia de uma criança, bem que poderia começar agora por afirmar que finalmente
chegou ao fim um parto difícil no que toca ao
desenrolar das obras que recentemente demos
como findas e inauguramos, com a presença
de um digno representante do governo da República.
A representação oficial foi dos mais alto
nível, e foi para nós um incentivo para que
prossigamos nesta senda. Estamos satisfeitos
porque detonámos nos nossos ilustres visitantes
um semblante de agrado mediante a obra exibida, mas estamo-lo também porque sentimos
ter em mãos mais uma infra-estrutura que nos
vai permitir a prestação de serviços de elevada
qualidade àqueles que nos dignificam com a
sua procura.
Sabemos que cada pai e cada mãe, nos entregam quase diariamente aquilo que de mais
valioso têm, que nos colocam em mãos quotidianamente o seu mais importante tesouro, e por
isso não nos poupamos a esforços para ganhar
e manter a sua confiança perante nós, no seguimento aliás daquilo que é já uma tradição da
Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua.
Custou e demorou a levar este barco a bom
porto por razões a que fomos alheios, mas
respirando de alívio, podemos agora afirmar
o nosso orgulho e a nossa satisfação, sem que
nisso se vislumbre sequer uma ponta de imodéstia. Apostámos cada vez mais na Qualidade,
e temos meios para a atingir ombreando seja
com quem for.
Temos profissionais qualificados, empenhados e motivados, e temos também equipamentos com elevados padrões de qualidade. Uns
e outros dão-nos a garantia da excelência e
alimentam-nos a confiança face ao futuro.
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A Creche da Santa Casa
da Misericórdia, a Nossa
Creche, foi Inaugurada
de pois de Ampliada
e Remodelada com
a Presença do Secretário
de Estado da Se gurança
Social e do Gover nador
Civil do Distrito
de Vila Real

Solidariedade é um rio que nasce no coração e desagua na mão
3 que dá, fazendo uma ponte eterna para a mão que rece-
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A Nossa Creche: Um Universo Presente...
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Onde Se Formam Os Adultos do Futuro
No Meio De Todos Os Cuidados

A Creche da Santa Casa da Misericórdia,
a Nossa Creche, foi Inaugurada depois
de Ampliada e Remodelada

C

om a presença do Secretário de Estado da Segurança Social, Pedro Marques,
foi assinalada a entrada em funcionamento depois de remodelada e ampliada,
a Creche da Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua, que agora passa
a ter capacidade para acolher 62 crianças nas 4 salas onde acolhe aquelas que têm 1
e 2 anos, chegando por esta via a uma capacidade total entre a creche e o infantário
de 205 crianças. Na altura, foi ainda benzido pelo pároco da cidade, arcipreste Luís
Marçal o novo autocarro da nossa instituição, o qual vai possibilitar uma maior
segurança e um muito maior conforto nas deslocações diárias das nossas crianças.
Na cerimónia, que decorreu no passado dia 2 de Junho, estiveram presentes
diversas individualidades, as quais juntamente com os muitos convidados que encheram o nosso Auditório, atestaram a distinção que a nossa instituição lhes merece.
O evento festivo, teve a Mesa de Honra constituída nosso pelo Presidente da
Mesa da Assembleia Geral e pelo Provedor da Sta. Casa da Misericórdia do Peso
da Régua, professores Fernando Pinto, e Manuel Mesquita, respectivamente, pelo
Director Regional da Segurança Social de Vila Real, doutor Rui Santos, pelo Governador Civil de Vila Real, doutor António Martinho, pelo Arcipreste Luís Marcal, pelo
Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, engenheiro Nuno Gonçalves, e
pelo Secretário de Estado, doutor Pedro Marques.
Nos discursos, Nuno Gonçalves realçou o papel da Santa Casa no concelho do

Peso da Régua, o maior empregador a seguir à autarquia, destacando a impar obra
por ela desenvolvida. Dizendo-se orgulhoso da obra desenvolvida pela nossa instituição à qual está atendo, disse ainda o edil que todo o concelho está ciente dela,
sentindo-a como algo de essencial quer ao nível da prestação de serviços feita, quer
ao nível do seu contributo para o aumento da qualidade de vida dos munícipes.
Manuel Mesquita, enquanto Provedor, disse que aquela obra ali assinalada era um
sonho concretizado, mas para além do mais, era igualmente um fruto da excelente
parceria existente com a Segurança Social. Afirmou ainda que uns e outros, estão
absolutamente conscientes da urgente necessidade de se darem este tipo de respostas
às necessidades da Comunidade, tudo se devendo fazer para que Qualidade impere
e se não pode esqueça.
O secretário de Estado, mostrou-se muito agradado com a obra vista, e afirmou
que o apoio reforçado á rede de creches, é um aposta do seu governo, uma vez que
por aí se ajuda no desenvolvimento regional e no combate à desertificação, quando
se possibilita que ambos os membros dos casais possam ter os seus empregos fora
de casa, possibilitando-se assim um acréscimo nos rendimentos familiares e uma
mais elevada realização pessoal e profissional dos cidadãos.
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Equipamentos de Apoio

O Novo Autocarro

A Cozinha

O Refeitório

A Curto Prazo

A Médio Prazo

Unidade de Cuidados Continuados
“Carlos Cardoso dos Santos” a abrir brevemente

Um Novo Lar no Antigo Dispensário do Peso:
Projecto que Cada vez mais se impõe.

Os Nossos Intercâmbios

Entre os dias 18 de Julho e 31 de Agosto fizemos um Intercâmbio com a Santa Casa da Misericórdia de Albufeira.
Nós fomos até ao Algarve, eles vieram até ao Douro.
Recebemo-los o melhor que sabemos, e fomos muito bem recebidos!!!
Este suplemento é da inteira responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua
Textos de Manuel Igreja - Fotos: Santa Casa da Misericórdia e FOTO BAÍA - Paginação: Imprensa do Douro
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