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A Cruzada do Bem é uma instituição particular de solidariedade 
social (IPSS) reconhecida pelo Ministério da Segurança Social, 
sem fins lucrativos, de âmbito nacional e de utilidade pública, 
marcada pelo dever de apoio e protecção a crianças, jovens e 
idosos, e atendimento às necessidades das populações caren-
ciadas.
Fundada em 1945 (13/07) pelo reverendo Padre Avelino Maria 
Ferreira sob o patrocínio do Condestável Beato Nuno de Santa 
Maria e da Rainha Santa Isabel, aprovada e indulgenciada por 
Suas Excelências Reverendíssimas o Arcebispo de Évora Dom 
Manuel Mendes da Conceição Santos e o Bispo do Porto, Dom 
Agostinho de Jesus e Sousa, e abençoada por Sua Santidade 
o Papa Pio XII, a Cruzada do Bem corporizou em «instituição 
de assistência particular» a ajuda ao próximo desenvolvida na 
missão pastoral cristã pela dinamização do movimento de patro-
natos paroquiais. 
Ao tempo reconhecida pelo Governo como «obra colossal» e 
«única na história», a Cruzada do Bem tem por missão o dever 
da solidariedade entre os indivíduos visando melhorar o nível 
social, moral e cívico na sociedade portuguesa, orientando a sua 
acção para a inclusão social, a dignidade e protecção individual, 
através da prestação de serviços sociais aos seus utentes e 
famílias.
Cumprindo o estatuto de organização de referência a nível 
nacional pela adequação das respostas sociais às necessidades 
da população e na qualidade dos serviços prestados, a interven-
ção social da Cruzada do Bem decorre em cada um dos seus 
sete estabelecimentos em exercício, presente em três distritos 
(Aveiro, Braga e Porto) e seis concelhos (Amarante, Espinho, 
Porto, Póvoa de Lanhoso, Santa Maria da Feira e Vila Nova de 
Gaia).

CRUZADA DO BEM (I.P.S.S.)
UMA OBRA AO SERVIÇO DE TODOS

O Presidente da Direcção

José Emanuel Queirós

Porto. Setembro de 2011
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O Patronato do Amor de Deus foi fun-
dado em São João de Ver, concelho de 
Santa Maria da Feira, no ano de 1956. 
Em Dezembro (11) daquele ano, a 
missão, o ideário e o enquadramento 
institucional da obra local haviam de ser 
corporizados na «obra de assistência 
particular» Cruzada do Bem, enquanto 
nos dez primeiros anos de existência a 
intervenção social e educativa ficariam 
marcadas pela presença e acção pastoral 
das irmãs da Congregação das Religio-
sas do Amor de Deus.
Ao perfazer 55 anos (1956-�011) de 
uma vida orientada para suprir carências 
sentidas na sociedade e colmatar neces-

sidades patenteadas pela população, 
com o apoio da Segurança Social e 
do Município de Santa Maria da Feira, 
as instalações do Patronato do Amor 
de Deus beneficiam da criação de um 
moderno serviço de creche integrado no 
jardim-de-infância. 
Neste novo equipamento preparado para 
o acolhimento de crianças na primeira 
infância, a Cruzada do Bem – Patronato 
do Amor de Deus passa a disponibilizar 
na vila feirense de São João de Ver um 
serviço sócio-educativo especializado no 
acolhimento diurno e educação de crian-
ças desde os � meses até à entrada no 
primeiro ano da escolaridade obrigatória.

PATRONATO DO AMOR DE DEUS
AO SERVIÇO DA COMUNIDADE FEIRENSE

UM SERVIÇO SÓCIO-EDUCATIVO ESPECIALIZADO NO 
ACOLHIMENTO DIURNO E EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS 
DESDE OS 3 MESES ATÉ AO PRIMEIRO ANO DE ESCO-
LARIDADE. 
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O infantário Patronato do Amor de 
Deus é um serviço sócio-educativo da 
instituição de utilidade pública Cruzada 
do Bem (IPSS), prestado na vila de São 
João de Ver do concelho de Santa Maria 
da Feira, destinado ao apoio às famílias 
e aos cuidados, acompanhamento 
pedagógico e desenvolvimento sócio-
afectivo de crianças entre os 3 meses e 
os 6 anos de idade.
O estabelecimento integra as espe-
cialidades de creche e ensino pré-es-
colar, permitindo à criança efectuar um 
percurso continuado e sequencial de 
aprendizagens harmoniosas e progressi-
vas em contexto complementar à acção 

educativa da família.
Dos � meses aos � anos de idade as cri-
anças frequentam a valência de creche, 
podendo transitar no Jardim-de-Infância, 
após os 3 anos de idade, para o nível 
da educação pré-escolar, usufruindo do 
mesmo ambiente pedagógico na relação 
com o espaço, na ligação com as educa-
doras e no convívio com os amigos.
No Jardim-de-Infância Patronato do 
Amor de Deus todos os cuidados são 
prestados em atendimento individualiza-
do de modo a proporcionar o bem-estar 
integral da criança em condições de se-
gurança enquanto decorre o afastamento 
temporário do seu meio familiar.

PATRONATO DO AMOR DE DEUS
INFANTÁRIO AO SERVIÇO DAS CRIANÇAS E DAS FAMÍLIAS

(...)TODOS OS CUIDADOS SÃO PRESTADOS EM ATENDI-
MENTO INDIVIDUALIZADO DE MODO A PROPORCIONAR 
O BEM ESTAR INTEGRAL DA CRIANÇA EM CONDIÇÕES 
DE SEGURANÇA (...)
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ESPAÇOS EXISTENTES
Os volumes existentes incluem 
os espaços de pré-escolar e 
ensino básico, em parceria com 
o Município de Santa Maria da 
Feira.

NOVO EDIFÍCIO
A nova construção corresponde 
aos espaços de creche, re-
feitório e zonas administrativas.
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Com a construção do novo edifício, o 
Patronato do Amor de Deus passa a 
dispôr de um completo espaço para 
creche, com uma área de 140 m�, que 
complementa um conjunto com 1152 m�, 
servido por áreas exteriores de lazer com 
�65 m�.

O serviço de creche é assistido 
pela presença permanente de 
duas educadoras de infância, co-
adjuvadas por quatro ajudantes 
de acção educativa.



�

Para a criança nos primeiros tempos 
de vida, quando inicia o processo de 
desenvolvimento infantil, a creche é 
uma das primeiras e das mais valiosas 
experiências de integração num sistema 
organizado exterior ao círculo da família.
A creche no Patronato do Amor de 
Deus é um serviço especializado no 
acolhimento, guarda, protecção, apoio 
pedagógico e formação de crianças de 
idade compreendida entre os � meses 
e os � anos. Assegura a integração, a 
saúde, a alimentação e as condições 
adequadas ao desenvolvimento de 
capacidades e competências durante o 
período correspondente às actividades 

dos pais e encarregados de educação. É 
também o espaço educativo, pedagógi-
co e formativo onde a criança brinca e 
cresce, adquirindo novas experiências 
afectivas, sociais, emocionais e cogniti-
vas, em ambiente fraterno e confortável.
No âmbito do infantário no Patronato do 
Amor de Deus, os serviços de creche 
prestados à comunidade de São João 
de Ver (Santa Maria da Feira) e limítrofes 
pela Cruzada do Bem (IPSS) são supe-
riormente autorizados e acompanhados 
pela Segurança Social, e contemplam 
as respostas sociais de creche familiar e 
creche tradicional.

(...) A CRECHE É UMA DAS PRIMEIRAS E DAS MAIS 
VALIOSAS EXPERIÊNCIAS DE INTEGRAÇÃO NUM SISTE-
MA ORGANIZADO EXTERIOR AO CÍRCULO DA FAMÍLIA.

PATRONATO DO AMOR DE DEUS
OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CRECHE
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A creche familiar no Patronato do Amor 
de Deus consiste no acolhimento de 
crianças na fase da primeira infância, dos 
� meses aos � anos de idade, inseridas 
em ambiente familiar.
O serviço de creche familiar é prestado 
no domicílio da ama devidamente certifi-
cada e legalizada para o desempenho da 
actividade, sendo exercido diariamente 
sob a orientação de uma educadora de 
infância, técnica de enquadramento da 
instituição.  

A inserção da criança na creche familiar é 
efectuada em estreita colaboração com a 
família, partilhando cuidados e respon-
sabilidades educativas, tendo em vista 
a adopção de metodologias e práticas 
pedagógicas adequadas ao seu desen-
volvimento sócio-afectivo, cognitivo e 
motor. Os apoios logístico, pedagógico, 
alimentar e de equipamento competem à 
entidade de enquadramento, a Cruzada 
do Bem – Patronato do Amor de Deus.

PATRONATO DO AMOR DE DEUS
CRECHE FAMILIAR EM CASA DA AMA

O SERVIÇO É PRESTADO NO DOMICÍLIO DA 
AMA DEVIDAMENTE CERTIFICADA (...), SENDO 
EXERCIDO DIARIAMENTE SOB A ORIENTAÇÃO 
DE UMA EDUCADORA DE INFÂNCIA.



9

PATRONATO DO AMOR DE DEUS
CRECHE TRADICIONAL NO INFANTÁRIO

A creche tradicional no Patronato do 
Amor de Deus é um moderno equipa-
mento de acolhimento para �� crian-
ças, recentemente construído junto ao 
Jardim-de-Infância no lugar da Giesteira, 
composto de berçário, copa-de-leite, 
sala de mudas e duas salas-parque de 
actividades. 
O serviço de creche tradicional é assis-
tido pela presença permanente de duas 
educadoras de infância coadjuvadas por 
quatro ajudantes de acção educativa, 
e corresponde à concretização de um 
desiderato da comunidade local em que 
a Cruzada do Bem contou com a co-

laboração da Câmara Municipal de Santa 
Maria da Feira, o apoio do Ministério da 
Segurança Social e a participação activa 
da Freguesia e da população.
Usufruindo de todos os cuidados em sala 
de berçário até à aquisição da marcha 
por volta dos 11 meses, a criança transita 
depois para as salas de actividades (12-
�� meses e ��-�6 meses) até aos três 
anos, momento em que passa para a 
etapa da educação pré-escolar, num pro-
cesso sequencial e integrado benefician-
do sempre do ambiente de acolhimento 
do próprio estabelecimento.

Caracterização do grupo

Berçário (3-11 meses): 8 crianças

Sala parque (12-23 meses): 10 crianças

Sala de actividades (24-36 meses): 15 crianças

A CRECHE TRADICIONAL (...) É UM MODERNO 
EQUIPAMENTO DE ACOLHIMENTO PARA 33 
CRIANÇAS, RECENTEMENTE CONSTRUÍDO (...)
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A construção do novo edifício é complemen-
tada pela reabilitação de áreas existentes, 
nomeadamente cozinha e refeitório. Estes 
espaços foram totalmente remodelados e 
dispõem agora de uma área total de 178 m�, 
capaz de responder a todas as necessidades 
de funcionamento.

O Jardim de infância, como parte 
de um serviço integrado, dispõe 
de quatro salas de actividade e 
generosos espaços exteriores de 
recreio. Possui capacidade para 
�0 crianças.

AS APRENDIZAGENS FORMATIVAS DE DESENVOLVIMENTO 
DA CRIANÇA COMO SER SOCIAL AUTÓNOMO, FAVORÁVEIS À 
INSERÇÃO E INTEGRAÇÃO NA SOCIEDADE, SÃO OBJECTIVOS 
PRESENTES NESTA PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO (...)
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PATRONATO DO AMOR DE DEUS
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO JARDIM DE INFÂNCIA

Para o escalão etário compreendido entre 
os � e os 6 anos de idade, o Jardim-de-
infância no Patronato do Amor de Deus 
dispõe de um qualificado serviço de 
educação pré-escolar em complemento à 
acção educativa da família.
As aprendizagens formativas de desen-
volvimento da criança como ser social 
autónomo, favoráveis à inserção e inte-
gração na sociedade, são objectivos pre-
sentes nesta primeira etapa da educação 
que antecede a escolaridade básica.
No Jardim-de-infância no Patronato do 
Amor de Deus as actividades formativas 

estão centradas nos conteúdos de Área 
de Formação Social e Pessoal, Área de 
Conhecimento do Mundo, e Área de Ex-
pressão e Comunicação. Apoiando uma 
educação esmerada para uma escolari-
dade bem sucedida, as crianças dispõem 
de actividades de animação sócio-educa-
tiva e serviço de refeição. 
O Jardim-de-infância no Patronato do 
Amor de Deus é um estabelecimento 
privado sem fins lucrativos da Cruzada do 
Bem integrado na rede nacional da edu-
cação pré-escolar tutelada pelo Ministério 
da Educação.
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PATRONATO DO AMOR DE DEUS
ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTRA-CURRICULARES
HIP-HOP | INFORMÁTICA | INGLÊS | NATAÇÃO | MÚSICA

Além dos serviços sócio-educativos 
comuns de creche e pré-escolar, no Pa-
tronato do Amor de Deus a Cruzada do 
Bem proporciona aos seus utentes diver-
sas actividades de natureza opcional que 
têm por objectivo promover a ampliação 
das capacidades potenciais individuais 
das crianças.
As actividades extra-curriculares de que 
as crianças podem beneficiar mediante 

inscrição prévia são: Hip-hop, informáti-
ca, inglês, natação e música.
As respectivas classes disciplinares têm a 
duração de 50 minutos e são ministradas 
na instituição em horário suplementar 
uma vez por semana, exceptuando a 
disciplina de natação que é leccionada 
duas vezes por semana no Complexo 
Desportivo do Colégio Liceal de Santa 
Maria de Lamas.

(...) DIVERSAS ACTIVIDADES (...) TÊM POR OBJECTIVO PRO-
MOVER A AMPLIAÇÃO DAS CAPACIDADES POTENCIAIS INDI-
VIDUAIS DAS CRIANÇAS.

OBS: Para as crianças com idades 
superiores a � anos, a Cruzada do Bem 
- Patronato do Amor de Deus disponibi-
liza transporte facultativo na freguesia 
de São João de Ver assim como nas 
freguesias limítrofes.
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Divina Providência
Espinho

98

50 35

13

Casa de Trabalho de Fontarcada
Póvoa de Lanhoso

97

65

32

Nª Srª da Nazaré
Porto

94

22 35

1324

Divina Providência
V. N. Gaia

61

15

13

89

Torre da Marca
Porto

1021

20

51

Sagrada Família
Amarante

23

14

9

109

129

224

24

65

14

113

Quadro humano

CRUZADA DO BEM I.P.S.S.
ESTABELECIMENTOS E RESPOSTAS SOCIAIS

PATRONATO DO AMOR DE DEUS

OUTROS ESTABELECIMENTOS

70 2419

Caracterização

pré-escolar

funcionários

creche

Pessoas por
estabelecimento

Pessoal

Creche

Pré-escolar

CATL

Lar residencial

SAD
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INFORMAÇÕES AO PÚBLICO

CRUZADA DO BEM
PATRONATO DO AMOR DE DEUS

Horários

Creche e pré-escolar
7H30 - 19H00

Atendimento a pais e encarregados de educação:
terça-feira: 16H30 - 17H30

Secretaria
manhã: 9H00 - 12H30
tarde: 14H30 - 18H30

Endereço
Rua de Santo André, 1��
Giesteira
�5�0-60� São João de Ver
Santa Maria da Feira

Tel. Fax. �56 ��0 ��9
Tlm. 919 �05 �51

infantariodoamordedeus@cruzadadobem.com
www.cruzadadobem.com



16

design: Pedro Varela, Rui Gonçalves
visualizações 3D: Pedro Varela

imagens: Patronato Amor de Deus
textos: José Emanuel Queirós

Sede
R. Dr. Barbosa de Castro, 62 - 2.°
�050-090 PORTO
Tel.Fax. ��� 050 6�� 
Tlm. 91� 666 ���
cruzadadobem@cruzadadobem.com

Patronato do Menino Jesus da Torre da Marca
R. D. Manuel II, �1�
�050-��� PORTO
Tel.Fax. ��6 095 009
infantariodatorredamarca@cruzadadobem.com

Patronato da Divina Providência
R. Alexandre Braga, �0�
4400-013 VILA NOVA DE GAIA
Tel. ��� �51 9�5 
Fax. ��� �5� 0��
infantariodegaia@cruzadadobem.com

Patronato da Sagrada Família de Telões
Mosteiro - Telões
�600-�5� AMARANTE
Tel.Fax. �55 ��9 ���
patronatodeteloes@cruzadadobem.com

Patronato da Divina Providência de Espinho
Infantário da Costa Verde
R. 1�, 11�5
4500-805 ESPINHO
Tel. ��� ��0 610 
Fax. ��� �1� �95
infantariodacostaverde@cruzadadobem.com

Casa de Trabalho de Fontarcada
Av. Padre David Novais, 335
Fontarcada
4830-198 PÓVOA DE LANHOSO
Tel. �5� 6�� 569 
Fax. �5� 6�5 �6�
casadetrabalhodefontarcada@cruzadadobem.com

Patronato de N.ª Sr.ª da Nazaré
R. Brito Capelo, 1��
�050-1�� PORTO
Tel. ��� �10 �00 
Fax. ��� �1� 9�9
infantarionsnazare@cruzadadobem.com


