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«O melhor do mundo são as crianças».
Ás crianças temos a obrigação de dar o melhor.
Condições de segurança, comodidade, bem-estar.
Que os seus primeiros anos de vida representem os alicerces de uma vida feliz.
Estamos convictos que conseguiremos, na Creche Santa Isabel dar-lhes o melhor que merecem.
Trabalhamos e continuaremos a trabalhar nesse sentido.
Inaugurada no dia da sua Padroeira, Rainha Santa Isabel, esta será a segunda casa das crianças que a
frequentam.
Queremos fazer parte das suas vidas e tê-las como parte de uma família que tem sempre como objectivo
primeiro – proporcionar-lhes isso mesmo, um ambiente familiar, acolhedor, onde gostem de estar.
A Creche já é frequentada por 22 crianças, dos 3/4 meses aos 4 anos de idade. Temos capacidade para
acolher 33 crianças. As inscrições estão abertas para crianças dos 4 aos 36 meses.
O investimento «físico», foi de 400 mil euros. O investimento humano não se traduz em números.
A dedicação, o empenho, entrega ao muito carinho pelas crianças será agora o investimento contínuo na
Creche Santa Isabel.
Brincadeiras, sorrisos, traquinices, aprendizagem, partilha, choro, tudo isto faz parte do dia-a-dia de uma
criança.
O dia-a-dia nesta sua nova casa.

às necessidades mais premen-
tes.” Num momento particularmente
difícil “a sociedade civil, mais
perto da realidade, mais sensível
ao que é ou não prioritário, co-
nhece mais de perto a realidade”,
sabe também encontrar as respostas
que muitas vezes caberia ao Estado
dar.

Menezes deixou uma palavra de
apreço à Junta de Freguesia de Ma-
famude “sempre muito activa na
área social, não é de agora, quan-
do todos estão mais voltados para
a política social, mas de há mui-
tos anos a esta parte que Mafamu-
de está na vanguarda da acção
social.”

A instituição foi fundada em 1933,
como Associação de Assistência aos
Pobres (mais conhecido como Lar
dos Pobres), com a missão de com-
bater a mendicidade através da dis-
tribuição de donativos, géneros e rou-
pas.

Em 1977, por alteração estatutá-
ria, passou a chamar-se Lar Santa
Isabel, com o objectivo de contribuir
para ajuda e ocupação de pessoas
idosas, garantindo-lhes alojamento e

alimentação, assistência médica e
cuidados de enfermagem, assistên-
cia moral e religiosa, como também
ocupação dos seus tempos livres,

através de vertentes culturais e
recreativas. Em 1991, o então Pri-
meiro Ministro, Cavaco Silva, esteve
presente na inauguração das novas

instalações. Em Julho de 2008, foi
inaugurada a Creche com as pre-
senças maiores, as crianças.

Lenamar

...Manuel Moreira, Luis Cunha, Filipe Menezes, Pereira Dias e Fernando Vieira...


