
Aos vinte e cinco dias do mês de Março do ano de dois mil e dezassete, no salão nobre 

da Santa Casa da Misericórdia de Vizela, sito na Unidade de Cuidados Continuados, 

reuniu pelas 10:00 horas a Assembleia Geral Ordinária dos Irmãos da Santa Casa da 

Misericórdia de Vizela, uma vez que à hora designada não havia quórum. ----------------- 

Verificada a existência de número superior ao previsto no Compromisso, foi aberta a 

sessão pelo Presidente da Assembleia Geral, Tenente–General Cipriano de Sousa 

Fernandes Alves, com a presença na Mesa do respectivo Vice-Presidente, Irmão José 

Magalhães e do Secretário, Irmão Domingos Pereira Silva. -----------------------------------  

Feitas as saudações iniciais pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com um 

agradecimento aos Irmãos pela sua presença em mais este acto da vida da Instituição 

seguiu-se o início dos trabalhos com a leitura da convocatória programada para a 

presente reunião, de teor seguinte: ---------------------------------------------------------------- 

Primeiro: Leitura e aprovação da acta da última Assembleia Geral; ------------------------- 

Segundo: Apreciação, discussão e votação do Relatório, Contas e Parecer do Conselho 

Fiscal respeitantes ao exercício económico findo em 31/12/16; ------------------------------ 

Terceiro: Apreciação, discussão e votação do Relatório, Contas e Parecer do Conselho 

Fiscal da Fundação Torres Soares, relativos ao exercício económico findo em 31/12/16;  

Quarto: Apreciar, discutir e votar proposta da Mesa Administrativa sobre a actualização 

dos valores mínimos da jóia de admissão e da quota a pagar pelos Irmãos; ---------------- 

Quinto: Trinta minutos para discutir qualquer assunto de interesse da Santa Casa da 

Misericórdia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Entrando no primeiro ponto da ordem de trabalhos, foi lida pelo Vice-Presidente, Irmão 

José Magalhães, a acta da Assembleia Geral levada a efeito em vinte e seis de 

Novembro de dois mil e dezasseis, a qual posta à consideração dos presentes para 

análise, foi apresentado, pelo Irmão Moreira Pereira, um reparo no que diz respeito à 

sua segunda intervenção, aquando da apresentação do Regulamento Disciplinar de 

Irmão, sobre o facto de ter tecido alguns considerandos, os quais não estavam aí 

especificados, mas que se resumiam ao facto de que, no seu entender, em determinado 

momento, por efeito da aprovação do novo Compromisso da Instituição, a Assembleia 

ter perdido um pouco da sua soberania, pelo que deixava este seu reparo para memória 

futura. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Posto isto, foi a acta colocada à votação tendo sido aprovada por unanimidade. ----------- 

 

 



 

Passou-se em seguida ao segundo ponto da ordem de trabalhos, ou seja, apreciação, 

discussão e votação do Relatório, Contas e Parecer do Conselho Fiscal respeitantes ao 

exercício económico findo em 31/12/16. --------------------------------------------------------- 

Tomando a palavra, e tendo em atenção procedimentos adoptados em reuniões 

anteriores, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral solicitou à Dr.ª Fátima 

Guimarães, Assistente Administrativa da Santa Casa, que efetuasse a leitura do 

Relatório de Gestão elaborado pela Mesa Administrativa e o Irmão Pacheco 

apresentasse as partes mais relevantes do mesmo relatório, tituladas de “Balanço” e 

“Demonstração de Resultados”. ------------------------------------------------------------------- 

Seguiu-se, pelo Irmão Dr. Teixeira Azevedo, a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, 

tendo o mesmo aproveitado para fazer alguns considerandos ao bom desempenho da 

Instituição, espelhado no resultado aqui encontrado. ------------------------------------------- 

Agradecendo os claros esclarecimentos prestados, o Presidente da Mesa colocou os 

documentos em análise à discussão dos Irmãos e, não tendo sido solicitada qualquer 

explicação por parte dos Irmãos presentes, os mesmos foram postos à votação, tendo 

sido aprovados por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- 

Entrando em seguida no terceiro ponto da ordem de trabalhos, ou seja, apreciação, 

discussão e votação do Relatório, Contas e Parecer do Conselho Fiscal da Fundação 

Torres Soares, relativos ao exercício económico findo em 31/12/16 e dado os elementos 

em análise serem de leitura rápida, no que diz respeito ao Relatório de Gestão, não se 

procedeu à sua leitura, tendo o Irmão Pacheco salientado os pormenores mais relevantes 

do Balanço e Demonstração de Resultados referentes ao período em causa, e o Irmão 

Dr. Teixeira Azevedo dado a conhecer o Parecer do Conselho Fiscal. ---------------------- 

Sobre esta Fundação foi dado a conhecer que o espaço comercial que se encontrava 

desocupado na Avenida Abade Tagilde foi arrendado, tendo sido manifestado pelo Sr. 

Provedor a intenção de numa próxima Assembleia Geral se analisar a possibilidade de 

integração de todo o património e actividade desta Fundação na Santa Casa dado não 

fazer muito sentido se falar separadamente daquela “Instituição”, e nessa sequência de 

ideias o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral sugeriu que a Mesa 

Administrativa, conjuntamente com os Órgãos daquela Fundação, internamente 

tomassem alguma decisão e que depois a expusessem aos Irmãos em Assembleia Geral.     



Postos estes documentos à apreciação e discussão, e não tendo sido apresentados 

quaisquer dúvidas ou pedidos de esclarecimento, os mesmos foram postos à votação, 

tendo sido aprovados por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 

Em seguida entrou-se no quarto ponto da ordem de trabalhos, ou seja, apreciar, discutir 

e votar proposta da Mesa Administrativa sobre a actualização dos valores mínimos da 

jóia de admissão e da quota a pagar pelos Irmãos. ---------------------------------------------- 

Pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral foi lido o pedido efectuado pela Mesa 

Administrativa de incluir este assunto na convocatória da presente reunião, tendo sido 

expresso pelo Sr. Provedor os valores que em reunião de Mesa Administrativa havia 

sido deliberado sugerir aos Irmãos presentes, nomeadamente, actualizar o valor da jóia 

para Eur. 5,00 e o valor da quota para Eur.1,00/mês, sendo no entanto referido que este 

será o valor mínimo, pelo que quem estiver na disposição de pagar mais é livre de o 

fazer. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Colocada a proposta da Mesa à discussão dos presentes e não tendo havido qualquer 

sugestão por parte dos mesmos, foi a mesma posta à votação tendo sido aprovada por 

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Entrou-se em seguida no quinto e último ponto da agenda, ou seja, trinta minutos para 

discutir qualquer assunto de interesse da Santa Casa da Misericórdia. Pedindo a palavra 

o Irmão Alcides Campelos aproveitou para, antes de mais, felicitar a Mesa pelo 

resultado alcançado, mostrando satisfação pela gestão que tem sido levada a cabo, que 

agora acompanha de forma mais presente pelo facto de ter a irmã a residir cá. ------------ 

Continuou usando a palavra para partilhar com os presentes algumas matérias que vem 

referindo nas Assembleias Gerais anteriores, nomeadamente, o facto do impresso de 

ofício ainda não ter sido alterado de forma a actualizar as valências existentes, tendo de 

imediato sido interrompido pelo Presidente da Mesa que esclareceu que este era 

efectivamente o último exemplar disponível, pelo que os serviços já estavam a 

diligenciar no sentido de mandar fazer novos impressos de papel timbrado. --------------- 

Novamente no uso da palavra o Irmão Alcides Campelos retomou o assunto referido na 

última Assembleia, salientando o facto de nem todos os elementos dos Órgãos Sociais 

estarem aqui presentes, facto que o entristece. -------------------------------------------------- 

Prontamente, quer por parte do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, quer por parte 

do Sr. Provedor, foi informado que estavam a participar na Assembleia 11 elementos 

dos Corpos Sociais, e que as ausência estavam todas justificadas uma vez que todos eles 

tinham sido contactados pessoalmente. ---------------------------------------------------------- 



O Irmão Alcides Campelos, dando como exemplo a prática de outras Instituições do 

Concelho, sugeriu que em todas as Assembleias deveria ser facultada uma lista de 

Irmãos de forma a ficar registado a presença dos mesmos nestes actos. Continuou, 

abordando novamente a questão da afixação das fotografias das pessoas que tiveram um 

papel preponderante na Instituição em local com dignidade, uma vez que tem 

constatado que as mesmas estão expostas numa sala de arrumos o que em sua opinião 

não está correcto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Neste ponto da ordem de trabalhos aproveitou para destacar o facto da Santa Casa não 

dispor de mais de dois voluntários que, graciosamente, colaboram com a Instituição, 

considerando pouco, dando de exemplo a mais-valia destes colaboradores noutras 

Entidades, na interacção que têm com os seus utentes, chamando ainda a atenção que 

muitas vezes as pessoas não vêm ao nosso encontro e nós não vamos ao encontro delas, 

pelo que deixava o desafio para de futuro trabalharmos melhor esta matéria. -------------- 

Relativamente ao mencionado anteriormente, a propósito da fusão da Fundação Torres 

Soares no património na Santa Casa congratulou-se com essa ideia, pelo que de futuro 

será uma matéria a deliberar em posterior Assembleia passando a actividade da 

Fundação a ser considerada como mais uma das valências da Misericórdia, pelo que 

expressou desde já todo o seu apoio. ------------------------------------------------------------- 

Terminou abordando a questão da aquisição de indumentárias – opas – pelos elementos 

dos Corpos Sociais que em ocasiões solenes dariam um ar mais nobre às referidas 

cerimónias. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral foi dada a palavra ao Sr. Provedor para 

dizer o que entendesse por bem relativamente a todas as questões colocadas pelo Irmão 

Alcides Campelos, começando este por referir que sobre as fotografias as mesmas não 

se encontram num armazém, mas antes no antigo Salão Nobre que actualmente está a 

ser utilizado como expositor do mobiliário a ser colocado, após a conclusão da 

requalificação, no Lar Torres Soares, contudo referiu que não está disposto a colocar na 

parede quadros de alguém que não saiba quem é e o que fez pela Instituição. Se for só 

pelo facto de ser um notável da terra e não ter feito nada pela Instituição então fica onde 

está, essa é a sua opinião. De referir que presentemente eles estão onde estão porque os 

mesmos encontravam-se num sítio húmido que em nada ajudava na sua preservação. 

Rematou dizendo que a Assembleia é soberana para decidir o que fazer sobre esta 

matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 



No que diz respeito aos voluntários, na sua opinião temos que ser selectivos e 

criteriosos nesta matéria, porque os utentes vão criando afectos pela regularidade com 

que vão passando, dando de exemplo o excelente trabalho de duas das voluntárias que 

presentemente passam pela Unidade de Cuidados Continuados, D. Maria José Varela e 

D. Ester Monteiro, pelo que na abordagem dos candidatos a voluntários a 

assiduidade/regularidade com que estão disponíveis a colaborar, a par com o facto de 

que emocionalmente têm de ser pessoas fortes, torna mais difícil dispor de um elevado 

números de voluntários. ---------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente às “opas” é absolutamente contra mas se a Assembleia assim não 

entender está receptivo a acatar a decisão da mesma. Na sequência desta ideia o 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral deixou a decisão desse assunto à Mesa 

Administrativa e que depois competirá à mesma comunicar o que entenderem. ----------- 

Dados os esclarecimentos por parte do Sr. Provedor sobre as matérias abordadas pelo 

Irmão Alcides Campelos e não tendo sido colocadas mais questões por parte dos Irmãos 

presentes, antes de terminar os trabalhos o Irmão Pereira da Silva efectuou a leitura da 

Acta Minuta respeitante aos pontos um, dois, três e quatro da ordem de trabalhos 

estabelecida para a presente reunião e na mesma discutidos e analisados, a qual foi 

aprovada por unanimidade, ficando a constituir folha nº/A do livro de actas destas 

Assembleias Gerais.--------------------------------------------------------------------------------- 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi a sessão encerrada pelas 11:30 horas de que se 

lavrou a presente acta que vai ser assinada pela Mesa da Assembleia Geral. --------------- 

 

 

 

 

  

 


