
Centro de Medicina 
Física e de Reabilitação 

Rua Padre Vicente Maria da Rocha, 555 

3840 - 453 Vagos 

Tel. 234193200 Fax: 234799181 

Email: cmfr.misvagos@scmvagos.eu  

 

Site: www.misericordiadevagos.pt  

www.facebook.com/misericordiadevagos 

 

Equipa técnica constituída por:  

 Fisiatra 

 Fisioterapeutas 

 Auxiliares de Fisioterapia 

Diretora Clinica: 

 

Dra. Paula Padrão 

Horários 

 

Consultas: 

Segunda-feira e Quarta-feira 

Das 14h00 às 17h30 

 

Tratamentos: 

Segunda-feira a Sexta-feira 

Das 08h00 às 19h00  

 

Secretaria: 

Segunda-feira a Sexta-feira 

Das 07h30 ás 18h00 

 

 

 Juntos por si! 



Áreas de intervenção da Fisioterapia 

 Musculo– esquelética 

 Cardio– respiratória 

 Neurologia 

 Ortopedia 

 Pediatria 

 Saúde na mulher 

 Reumatologia 

 

Fisioterapia 

 
"Centra-se na análise e avaliação do movimento e da 
postura, baseadas na estrutura e função do corpo; utili-
zando modalidades educativas e terapêuticas específi-
cas, com base, essencialmente, no movimento, nas te-
rapias manipulativas, e em meios físicos e naturais, com 
a finalidade de promoção da saúde e prevenção da do-
ença, da deficiência, da incapacidade e da inadaptação 
e de tratar, habilitar ou reabilitar, utentes/clientes com 
disfunções de natureza física, mental, de desenvolvi-
mento ou outras, incluindo a dor, com o objetivo de os 
ajudar a atingir a máxima funcionalidade e qualidade de 
vida" 
 
Ministério da Saúde-Dec.Lei nº261/93 de 24 de Julho 
 

Fisioterapeuta 

 

O Fisioterapeuta colabora na recuperação, aumento ou 

manutenção das capacidades físicas dos deficientes, 

bem como na prevenção da incapacidade, para o que 

utiliza técnicas específicas da profissão. 

Colabora no diagnóstico mediante a avaliação das defi-

ciências, identificando as áreas lesadas; elabora progra-

mas adequados de tratamento com o fim de ajudar os 

deficientes a reconquistarem ou aumentarem as suas 

capacidades físicas, utilizando diferentes técnicas, tais 

como terapia pelo movimento, técnicas manipulativas, 

eletroterapia, incluindo o frio e o calor, e ainda outras 

técnicas mais evoluídas de facilitação e inibição neuro-

muscular. 

Ensina aos deficientes o modo de proceder mais ade-

quado, conforme o seu estado. 

Trata doentes de diferentes patologias, tais como orto-

pédica, respiratória, cardio-respiratória, neurológica e 

reumatológica, individualmente ou em grupo. 

Elabora relatórios dos resultados obtidos. 

Missão: Somos uma Organização do Terceiro 

Setor da economia, centrada nos Direitos da 

Pessoa Humana, que responde às necessidades 

da comunidade, de forma proativa, promove a 

cidadania e a solidariedade, contribuindo decisi-

vamente para o desenvolvimento sociolocal.  

Visão: A Misericórdia de Vagos (a)firmar-se-á 

pela melhoria contínua da Qualidade e da exce-

lência de serviços, de uma forma empreendedo-

ra e sustentável, reconhecida por quem a conhe-

ce e por quem queremos que a conheça.  

Valores: Solidariedade; Individualidade; Profissio-

nalismo; Excelência; Participação; Inovação 

Política da Qualidade: Focalização no Cliente, 

visando a satisfação das suas necessidades e 

expectativas; Prática permanente duma efetiva 

relação de confiança e satisfação com os colabo-

radores, parceiros e fornecedores; Focalização 

na sustentabilidade económica e financeira da 

Organização; Revisão periódica do sistema de 

gestão da qualidade em busca de oportunidades 

de melhoria; Comprometimento em cumprir os 

requisitos e melhorar continuamente a eficácia 

do sistema de gestão da qualidade; Garantia de 

uma Política da Qualidade entendida e assumida 

por todos os colaboradores 

Acordos clínicos 

 Serviço Nacional de Saúde  

 ADM 

 ADMG 

 SAMS 

 SAD/PSP 

 Médis Saúde 

 RNA Medical 

 ACS Portugal Telecom 

 Várias companhias de Seguros 

 Humana– Clinicas de traumatologia 

 AdvanceCare 

 


