editorial

Nova atitude, novas dinâmicas

Manuel Amaral
Mesário da Terceira
Idade

Ir ao encontro das necessidades dos utentes tem sido uma prioridade desta Mesa Administrativa. É nesse sentido que as diversas valências têm adaptado os seus serviços e estão
a ser criadas novas dinâmicas. Destaca-se o alargamento do Serviço de Apoio Domiciliário a todos os dias da semana e a introdução da enfermagem nessa resposta social, o
alargamento das propostas na área da Saúde com novas especialidades ou, ainda, o desenvolvimento de um Centro de Formação.
No último quadrimestre foram muitas as ações que decorreram nesta Santa Casa, em todas as vertentes. Desde a Infância que, este ano, contou com um Dia Mundial da Criança
diferente, à Terceira Idade que desenvolveu workshops, grupos de estimulação cognitiva e
inúmeras outras atividades, passando pela Saúde com ações de sensibilização em diversas
áreas, pelo Social, que em breve irá apresentar novos projetos (uma academia de afetos e
uma loja social) e, finalmente, o Culto com verdadeiras manifestações de Fé, de que a Procissão das Endoenças foi um grande exemplo.
Um destaque especial para os 516 anos desta Santa e Real Casa que foram assinalados de
forma singela, mas com um caráter muito especial, particularmente para os nossos colaboradores, numa jornada que lhes foi dedicada com ilustres oradores numa palestra motivacional ou com a homenagem que lhes foi prestada pelos seus bons serviços.
Nesta edição são de realçar, ainda, as iniciativas levadas a cabo no âmbito do Jubileu Extraordinário da Misericórdia sendo que o objetivo será, até novembro, o assinalar simbólico das Catorze Obras da Misericórdia.
Resta-me saudar todos os que tratam com carinho esta Misericórdia, em particular o colega Paulo Pereira, que ao seu cargo de Mesário acrescentou a função de tesoureiro e, por
fim, dar as boas-vindas à Mesária Anabela Rocha Dias pela Missão que assume agora
como efetiva na Mesa Administrativa.
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mais notícias

516 anos de solidariedade a servir a comunidade

Após 18 meses à frente dos destinos da Santa Casa da
Misericórdia de Barcelos, o balanço é positivo, garantiu o
Provedor, Vítor Coutinho, aos presentes convidados, Irmãos, colaboradores e beneméritos, na sessão solene das
comemorações dos 516 anos da instituição, que decorreu
no passado domingo, na Igreja da Misericórdia.
De olhos postos no futuro, o Provedor frisou a importância
da “consolidação dos nossos projetos e pequenos passos
de crescimento, com recato. Na área da saúde, no Centro
de Medicina Física e de Reabilitação, um novo ginásio,
para melhor servir os utentes, o crescimento das diversas
especialidades médicas e, numa parceria com o Hospital,
a intervenção na área dos Paliativos”. Não esquecendo as
outras áreas, apresentou a requalificação dos lares como

uma prioridade no que se refere à terceira idade, o reforço do projeto educativo na infância ou, ainda, o Centro de
Formação aberto à comunidade. Deu ênfase à área social,
com o Gabinete de Apoio à Comunidade e a divulgação de
um projeto que vai nascer em breve, a “Academia dos Afetos”. Trata-se de um “espaço intemporal de manifestações
artísticas, filosóficas, científicas, literárias e outras; para
os nossos utentes e depois comunidade; uma verdadeira
Academia de Platão com a magia dos afetos, no respeito, generosidade e proximidade”. Após a intervenção do
Provedor, o Presidente da Câmara de Barcelos, Miguel
Costa Gomes, teceu elogios à instituição realçando que “a
Santa Casa da Misericórdia de Barcelos faz parte das instituições que muitas vezes resolvem aquilo que os poderes
central e local muitas vezes são incapazes”, mantendo a
disponibilidade da autarquia para encontrar soluções em
conjunto.
O Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, encerrou
os discursos protocolares referindo-se à Misericórdia de
Barcelos e às Santas Casas em geral, dizendo que estas
“devem prosseguir este caminho de solidariedade e subsidiariedade”, e o Estado moderno deve continuar a ajudar
e colaborar com as instituições.
De seguida, procedeu-se à distinção dos colaboradores
que auxiliam a casa a manter a sua missão há 15, 20, 25, 30
e 35 anos pelos seus bons serviços.
Um momento musical final abrilhantou o encerramento
do evento com o grupo “Tom Clássico – Tocamos Emoções”.

Exposição "N. Sr.ª da Misericórdia"
A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos deu início ao
programa das comemorações dos seus 516 anos com a
abertura da exposição “Nossa Senhora da Misericórdia”,
no dia 6 de maio.
Na mostra os visitantes puderam apreciar peças de arte
sacra datadas do século XVI ao XIX, que fazem parte do
espólio museológico da SCMB. Outras peças, mais recentes, do século XX e XXI, foram oferecidas por artesãos enquanto outras foram adquiridas pela Instituição.

Os órgãos sociais da SCMB e os colaboradores agraciados
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Dia do Colaborador: A Motivação como base de trabalho
O Encontro de Colaboradores da SCMB teve como tema “As pessoas e a sua Santa Casa”. Inserido nas comemorações dos 516 anos da instituição, foi um verdadeiro sucesso com as intervenções de oradores prestigiados que, acima de tudo, motivaram a plateia constituída por mais de uma centena de trabalhadores.

ANTÓNIO TAVARES
Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP)
Tema: “Gerir a mudança: os primeiros anos na liderança de uma grande
Misericórdia”
Focou-se na importância da reflexão
estratégica, de saber evoluir e competir no mercado. A SCMP baseia a sua
atuação em três pilares de intervenção fundamentais que são: Transparência, isto é, a informação deve estar
à disposição de todos e compreendida por todos; Inteligência, ou seja,
ter colaboradores cada vez com mais
formação técnica e saber inovar com
novos produtos; e Sustentabilidade
assente nos 3T's (talentos: ter os melhores a trabalhar connosco; Investir
na tecnologia que vai criar condições
para sermos mais eficazes; sermos
tolerantes com os outros).
Relativamente às pessoas, defende a
premiação do mérito e a equidade nas
remunerações. É importante que as
pessoas sintam orgulho no seu serviço. É apologista “da simplificação dos
processos para uma melhor prestação
de serviço e de que todos devem entender a política da qualidade. Escutar
as pessoas é essencial para a tomada
de decisões com a maior informação
possível”. Terminou a sua intervenção
com um proverbio africano “Se queres ir depressa vai sozinho. Se queres
ir longe vamos juntos”.
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PAULA ROCHA
PAULO MACEDO
Especialista em gestão de recursos Antigo administrador do Grupo Milhumanos
lenium BCP (2008-2011) e Ministro
Tema: “Motivar, apaziguar, relaxar e da Saúde do XIX Governo (2011-2015)
comunicar”
Tema: “Liderar e motivar as pessoas:
a minha experiência no setor público
e no privado"
Baseou a sua intervenção em histórias
simples. Foi, de facto, exemplifican- Explorou o conceito de liderança, sado atitudes típicas do dia-a-dia com lientando que este pode fazer mudar
histórias, motivou a plateia para uma o valor de uma organização. “Nós limudança da sua postura no trabalho, deramos o conjunto das pessoas que
baseada numa comunicação verbal e faz mover a organização. Os líderes
não-verbal mais positiva, mais tole- devem dar o exemplo porque estão a
rante, num espírito de entreajuda, e ser constantemente observados. Hoje
no reconhecimento do nosso papel exige-se mais com menos. O grau de
quando surgem problemas.
exigência é muito grande. As pessoas
Realçou que as pessoas têm o poder que nós servimos são as mais exigende escolha de mudar comportamen- tes. O que se procura num líder é que
tos e essa mudança pode ser imediata esteja voltado para o exterior, que as
É necessário ter consciência de que represente, que saiba resolver probleas palavras não têm o mesmo signi- mas, que arranje mais clientes, que
ficado para todos nós, a nossa repre- consiga captar mais receitas. Acima
sentação mental diferente. Deve-se de tudo, o líder deve saber rodear-se
estar atento para saber o impacto das das pessoas certas, essas têm um vapalavras.
lor muito grande porque fazem avanA comunicação é essencialmente não çar a organização” salientou.
verbal: o corpo comunica 55%, o tom Apresentou, por fim, uma fórmula
de voz 38% e as palavras 7%. A comu- das organizações que têm uma elenicação nunca é 100% eficaz daí ser vada performance: “uma organização
importante reformular sempre que é que tem bons resultados é aquela que
mal compreendida. É preciso colo- sabe o caminho para onde vai, que
car-se na situação dos outros.
tem um compromisso das pessoas,
“O sucesso da nossa equipa reflete-se ou seja que tem as pessoas motivana organização. Só temos a ganhar das, e que tem pessoas que sabem o
ajudando as equipas que estão con- que fazer.
nosco”, concluiu.
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Procissão das Endoenças
Cumprindo a tradição, a Santa Casa da Misericórdia de
Barcelos realizou a Procissão das Endoenças, na sexta-feira Santa, presidida pelo Sr. Bispo Auxiliar de Braga, D.
Francisco Senra.
O mau tempo acabou por ditar a redução do trajeto ao
Templo do Senhor Bom Jesus da Cruz, numa procissão em
que três centenas de pessoas manifestaram a sua fé.
Apesar do mau tempo, muitos devotos assistiram à procissão das Endoenças, acabando por integrá-la.
Na cerimónia religiosa, na Igreja da Misericórdia, D.
Francisco Senra apelou aos valores de solidariedade e de
amor ao próximo no ano em que se assinala o Jubileu Extraordinário da Misericórdia.

Peregrinação a Fátima juntou 7000 pessoas
A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos participou na
Peregrinação Nacional ao Santuário de Fátima, no âmbito do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, organizada
pela União das Misericórdias Portuguesas (UMP), com a
presença de cerca de 7000 pessoas, no sábado, dia 25 de
junho.
Os órgãos sociais e os colaboradores seguiram viagem
até Fátima, onde rumaram em procissão até à Basílica da
Santíssima Trindade e participaram na Eucaristia presidida pelo Arcebispo Primaz de Braga D. Jorge Ortiga.
Houve ainda tempo, depois, para sentidos momentos de
manifestação de fé no Santuário.

Batalha das Flores

Procissão ao Sameiro

A SCMB esteve representada na Batalha das Flores, iniciativa da Câmara Municipal de Barcelos, no âmbito das
Festas das Cruzes. Mais uma vez os colaboradores e amigos da Misericórdia abrilhantaram o cortejo das flores
com muita animação e alegria. Com cerca de noventa colaboradores, o carro da SCMB foi provavelmente o mais
concorrido de entre os que participaram.

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos esteve representada com a Mesa Administrativa e órgãos sociais, na
Peregrinação Jubilar das Irmandades, Confrarias e Misericórdias, que decorreu no dia 21 de maio, no Santuário do
Sameiro.
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Cumprir as catorze obras de Misericórdia no tempo
do Jubileu Extraordinário da Misericórdia
Neste tempo do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, a Santa Casa da Misericórdia preparou um
programa de atividades e celebrações, que culminará no dia 20 de novembro.

Assistir os doentes

Dar de comer a quem tem fome

A primeira a ser cumprida foi a de "Assistir os Doentes"
com um grupo de colaboradores que se deslocaram ao Lar
da Misericórdia, onde se encontra um dos grupos de utentes mais vulneráveis para dar algum conforto e carinho.

Durante a missa dominical de 12 de junho, na Igreja da
Misericórdia, num gesto simbólico, foi entregue no final
pão aos fiéis, cumprindo, assim, a obra de misericórdia
"Dar de Comer a quem tem fome".

Acolher os Peregrinos
No sentido de dar cumprimento à Obra "acolher os peregrinos", a Santa Casa recebeu um grupo de cinco peregrinos a Caminho de Santiago de Compostela oferecendo-lhes uma refeição junto dos idosos.
Patrícia, Andreia, Filipe, João e André, vindos de Alfena
(Valongo), iniciaram no dia anterior o percurso dos Caminhos de Santiago.
Depois de ficarem hospedados em S. Pedro de Rates,
passaram por Barcelos, onde foram recebidos pela Santa
Casa para recuperar forças com um descanso merecido e
uma boa refeição.
A jornada que se avizinhava difícil, com as altas temperaturas, estava prevista terminar a 14 de julho.

www.misericordiabarcelos.pt
https://www.facebook.com/MisericordiaBarcelos
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mais terceira idade

Homenagem a N.ª Sr.ª de Fátima
A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos homenageou Nossa Senhora da Fátima, no dia
13 de maio, com uma missa de ação de graças
e uma pequena procissão com os utentes de
todos os lares que participaram com muita fé
neste ato religioso. Depois de percorrer o Lar
Santo André, o andor da Nossa Senhora foi
levado em peregrinação ao Lar Nossa Senhora da Misericórdia, onde também os utentes
puderam rezar e homenagear a mãe de Jesus.

Algumas atividades

Partida de Boccia

Dia da Dança

Nas Marchas Populares em Silveiros

Teatro "A Lenda do Galo"na UCCI

Na festa das Cruzes

Missa do Dia do Pai

Num concerto de Música Sacra

Uma tarde animada no LM

Visita Pascal no LNSM
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Grupos de Estimulação Cognitiva - Resultados positivos

O serviço de psicologia dinamizou,
semanalmente, grupos de estimulação cognitiva com os utentes de todos
os lares e da UCCI, avaliados com défices cognitivos de ligeiros a moderados, sem síndromes demenciais em
estado avançado ou outras patologias
neuropsicológicas que impossibilitem a participação nas atividades levadas a cabo nesta intervenção.
A presente intervenção teve como
objetivo estimular os utentes ao nível
cognitivo para um melhor desempenho das suas atividades diárias, para
a reorganização das suas capacidades, bem como, para a valorização
das suas reminiscências e identidade
pessoal. Pretendeu-se também promover a socialização e o bem-estar
entre todos, no sentido de potencializar um envelhecimento ativo.
Para tal, foram realizados exercícios

de estimulação das diferentes áreas
cognitivas: memória (remota e recente), atenção, linguagem, orientação, funções executivas, cálculo e capacidades sensório-motoras.
A avaliação foi realizada através
do teste breve de rastreio cognitivo
“Mini Mental State” (MMS), em dois
momentos: anteriormente ao início
das sessões de estimulação em grupo
e após a intervenção, cuja finalidade,
seria avaliar os ganhos da participação de cada elemento do grupo.
A título de exemplo, no Lar R. D. Leonor, verifica-se uma melhoria geral
ao nível das funções cognitivas dos
participantes entre o momento do
pré-teste (média = 12) e do pós-teste (média = 17). Tendo em conta que
uma média inferior a 15 é considerada
presença de défice cognitivo, conclui-se que houve uma mudança signifi-

cativa de presença de défice para ausência de défice.
De um modo geral, relativamente
às limitações da intervenção, a heterogeneidade do grupo dificultou a
aplicação de alguns exercícios dada a
especificidade de cada participante.
Contudo, os grupos cumpriram com
os objetivos inicialmente propostos,
executando-os com sucesso, permitindo não só a melhoria e/ou manutenção das suas capacidades cognitivas, como também a sua envolvência
no grupo, promovendo a interação
social.
Ao longo das sessões, os participantes foram assíduos, revelando envolvimento e motivação, demonstrando
interesse nas temáticas e nos exercícios aplicados.

SCMB anfitriã no projeto Bem-Envelhecer em Barcelos
A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos foi a anfitriã de mais um encontro do Projeto Bem Envelhecer,
que juntou mais de 80 pessoas de 15
instituições da região do Minho, num
dia de maio repleto de atividades para
todos os idosos participantes.
O dia iniciou-se com uma aula de ginástica “Sénior Ativo” organizada em
parceria com a Câmara Municipal de
Barcelos e, logo de seguida, tivemos a
participação do cantor popular Car8

los Verde, mais conhecido por “Verdinho”, que tirou muitos participantes
da cadeira para um pezinho de dança.
Depois do almoço, realizou-se uma
visita à “Festa das Cruzes” que muito
entusiasmou os participantes.
No final do dia, o cansaço nas pernas
era já notório, assim como os sorrisos
nos rostos, pelo dia fantástico que a
nossa instituição proporcionou a todos os presentes.
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Workshop O Lar ....e Agora?
Desmistificar para tranquilizar

No passado dia 22 de abril, a Santa Casa da Misericórdia de Barcelos promoveu um workshop
subordinado ao tema “O Lar … e agora?”. Este
foi apresentado pelas Enfermeiras Ângela Araújo
e Joana Oliveira e pela Psicóloga Sofia Miranda,
técnicas da instituição. Destinava-se a familiares de idosos institucionalizados, a familiares de
potenciais candidatos e, ainda, à comunidade em
geral.
Os objetivos principais deste workshop foram
dar a conhecer a equipa multidisciplinar da ERPPI e os respetivos papéis, os principais problemas
do idoso institucionalizado e as estratégias para
reforço dos laços familiares.
Foi desmistificado o conceito de Lar, quais os
profissionais que acompanham diariamente os
idosos e quais os objetivos que se pretendem
atingir a partir da admissão, como promover
cuidados de qualidade, avaliar o idoso de forma
holística, promover saúde e conforto, prevenir a
doença e proporcionar tratamento e reabilitação.
Seguidamente abordou-se o tema do idoso institucionalizado, revelando quais as alterações inerentes a esta fase da vida: os problemas biológicos, psicológicos e sociais.
Ao longo desta sessão, debateu-se a questão de
qual seria o momento certo para ingressar um lar,
esclarecendo-se que este momento iria depender
do grau de autonomia do idoso e da capacidade
dos diferentes cuidadores.
A partir do instante em que o idoso é institucionalizado, as famílias podem passar por vários
sentimentos e emoções: superar as vivências dolorosas ocorridas no período que antecedeu a ida

para o lar, o medo de que o idoso queira regressar
a casa, lidar com os sentimentos de culpa ou uma
possível rejeição por parte do idoso, etc.
Tendo em conta estes aspetos, foi demonstrado
que manter relações de afeto com a família, até
ao final das suas vidas, é uma premissa que não
pode ser esquecida pelas instituições sociais.
Apesar do processo do envelhecimento poder
ser delicado e doloroso, todos nós, profissionais
e familiares, podemos contribuir para a melhor
qualidade de vida e bem-estar dos idosos.
Mesmo que não haja capacidade dos familiares
ficarem com os seus idosos e estes terem que ser
institucionalizados, a família pode fazer parte
desta equipa.
Por outro lado, a instituição tem a oportunidade
de conhecer melhor o contexto familiar e promover um acolhimento e assistência que atendam
às necessidades e expectativas da família e dos
idosos. Ou seja, se a equipa que acolhe o idoso
conhecer os familiares, ambos vão poder trocar
informações, seja da personalidade do idoso (pequenas dicas) ou até do próprio familiar.
O workshop terminou com o esclarecimento de
que o reforço dos laços familiares quando promovido pela instituição de acolhimento, fortalece ainda mais esses laços, tornando a institucionalização menos dolorosa e menos difícil de
superar, reduzindo o impacto da institucionalização e evitando a sensação de abandono que
muitos idosos referem.
Conclui-se ainda que o ser humano necessita, em
qualquer fase da sua vida, de estabelecer relações
e laços afetivos, de amar e ser amado. É no seio da
família que, mesmo em situações em que é impossível partilhar o mesmo teto, os idosos devem
ser apoiados, sendo os laços afetivos mais importantes que o espaço físico (Imaginário, 2004).
Assim, apesar do papel da família atual estar
a mudar, mantém-se como o principal pilar de
apoio aos idosos.

D. Maria Cândida festejou 102 anos
A D. Maria Cândida Fernandes Simões esteve de parabéns
no dia 12 de abril comemorando 102 anos de existência.
Natural de Vila Frescaínha de S. Martinho, teve sete filhos.
Encontra-se no Lar Santo André desde 2002, altura em que
foi transferida pela segurança social, uma vez que o Lar onde
residia em Braga encerrou portas.
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mais infância

Dia Mundial da Criança: no Hospital dos Bonequinhos
Decorreu no passado dia 1 de junho, o Hospital dos Bonequinhos organizado pelo Hospital Santa Maria Maior em
parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, no
âmbito do Dia Mundial da Criança, no parque da cidade.
Munidos dos seus bonecos ou peluches, os mais pequenos que por lá passaram tiveram a oportunidade de passar
pela triagem, assistir a uma consulta médica, passar pelo
serviço de exames de diagnóstico, laboratório de análises

clínicas, Farmácia, enfermaria e dentista. Assistiram, ainda, a uma operação na sala de cirurgia, devidamente trajados, para assim perceber como funciona aquele serviço.
As crianças do pré-escolar puderam deixar a sua marca
num painel. Foi um dia muito divertido e diferente para
todas as crianças que passaram pelo parque da cidade. O
objetivo da iniciativa é, divertidamente, desmistificar os
cuidados de saúde junto das crianças.

Entrada do Hospital dos Bonequinhos

Na sala de cirurgia

Na triagem

A efetuar análises "sanguíneas" aos bonequinhos

E na creche...

Na consulta médica
Também os meninos da Creche comemoraram a data com
muita brincadeira e alegria
10
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Algumas divertidas atividades

Meninos da CAF nos B.V. Barcelinhos

Danças urbanas no Dia da Mãe no CSCMENC

Dia da Árvore no CIB

Meninos do IRSI na Festa das Cruzes

Férias da Páscoa no CATL

Páscoa na Creche Familiar

Para assinalar o Dia do Pai, numa parceria com o Gil Vi- Mais uma vez os meninos do Centro Social de Silveiros
cente, os pais das crianças utentes da SCMB assistiram a participaram nas Marchas Populares da instituição
um jogo no Estádio Cidade de Barcelos
11
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Dia da Família
A valência de infância da Santa da Misericórdia de Barcelos assinalou o Dia da Família com a iniciativa "Vamos à
Quinta no Dia da Família", que decorreu na Quinta da Poça. O evento contou com o apoio da Soulfly ArtLovers, que
dinamizou alguns ateliers (fotografia, guitarra, violino, entre outros) e aulas de dança. No final, cantaram-se os parabéns à Misericórdia e às Famílias.

Afinal...Quem manda lá em casa?
No dia 3 de junho, o Serviço de Psicologia dinamizou, na
creche As Formiguinhas, a sessão de sensibilização “Educar com limites: quem manda lá em casa?”. Esta ação,
realizada pela psicóloga Joana Costa, teve como objetivo
sensibilizar os encarregados de educação para a adoção
de práticas parentais firmes, assertivas, consistentes e
positivas.
Nesta sessão, foi abordada e enquadrada numa perspetiva desenvolvimental, a importância da disciplina desde
cedo, de forma segura, consistente, firme, assertiva e positiva, como sendo fundamental para o desenvolvimento
de uma vinculação segura e de uma eficaz regulação emocional. Discutiu-se ainda a necessidade de responsibidade, i. e., de perceber as necessidades da criança e dar a
resposta adequada a essas necessidades (atendendo a que
essa adequação não é o mesmo que fazer o que a criança
pede).
Num ambiente aberto e descontraído, os Encarregados de
Educação colocaram dúvidas e deram, em alguns casos,
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os exemplos dos seus filhos, discutindo e ilustrando como
a imposição de limites firme, consistente e positiva, a par
da estimulação da autonomia da criança, num ambiente
tranquilo e apoiante, contribuem para crianças seguras,
estáveis, capazes de lidar com os problemas e ultrapassar
a adversidade, com boas competências de adaptação.
Foi um momento muito rico de partilha e aprendizagem,
no qual os encarregados de educação participaram com
manifesto interesse. A repetir!
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formação

CENTRO DE FORMAÇÃO DA SCMB INICIA ATIVIDADE

Áreas de intervenção do Centro de Formação:
- Candidaturas ao Portugal 2020 - Desenho, construção, gestão e execução de candidaturas a sistemas de
incentivos/ financiamento à formação no âmbito dos
fundos comunitários;
- Formação nas 3 áreas certificadas - Terapia e reabilitação; Serviço de apoio a crianças; Trabalho social e
orientação;
- Formação à medida - Formação financiada/ não financiada de acordo com as necessidades identificadas;
- Ações de Formação diferenciadas - Seminários,
Workshops entre outras ações de curta ou longa duração;
- Parcerias - Estabelecimento de parcerias para desenvolver formação com o objetivo de prestar sempre
os melhores e mais completos serviços aos clientes
internos/ externos;
- Parceria - Centro de Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) -Serviços de informação, orientação para
a identificação de projetos individuais de educação e
qualificação profissional, oferta de educação e/ou formação profissional ou para um processo de reconhecimento e validação e certificação de competências –
RVCC.

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos (SCMB), na
sequência da sua certificação como Entidade Formadora
aposta, agora, na dinamização do Centro de Formação
Profissional que tem por objetivo promover projetos de
formação e outros de intervenção mais social, direcionados para a qualificação de pessoas internas e externas
à instituição, contribuindo para a melhoria dos serviços
prestados pela mesma, bem como para o desenvolvimento social e comunitário.
Para o Vice-Provedor, com a tutela da formação, Nuno
Reis, “a principal preocupação passa sempre pela melhoria da qualidade do serviço que prestamos ao doente, à
criança e ao idoso”.
Ainda neste seguimento, a SCMB acaba de estabelecer uma parceria com o Centro de Qualificação e Ensino
Profissional (CQEP) do Kerigma - Instituto de Inovação e Desenvolvimento Social, para a implementação de
Processos de Reconhecimento, Validação e Certificação
de Competências para os seus colaboradores e clientes
externos. Além da capacidade de reconhecer, validar e
certificar competências que as pessoas tenham obtido ao
longo da vida (RVCC profissional e/ou escolar) o CQEP
pode prestar serviços de orientação e aconselhamento
das pessoas para ofertas de educação e formação profissional, entre outros.
Segundo Nuno Reis, tal como a aposta na área da formação, a parceria com o CQEP “Significa que não só queremos contribuir para melhorar as competências dos nossos
colaboradores mas também assegurar maior qualidade na
formação de potenciais futuros colaboradores ou de trabalhadores que possam desempenhar funções semelhantes em instituições congéneres”.
Serão, assim, destinatários do Centro de Formação: Empregados/as (internos e externos à instituição); Desempregados/as; Quadros e Chefias (internos e externos à
instituição) entre outros/ as.
A curto prazo as ações de Formação a desenvolver serão
realizadas nos domínios: Plano de Emergência | Folha de
Cálculo | Higiene, Saúde na Criança | Cuidados Humanos
Básicos | Reabilitação do Pavimento Pélvico.
O investimento nas pessoas é o motor mais sustentável
do desenvolvimento e da promoção da convergência económica e social, por esta razão, a SCMB alinha-se com a
estratégia nacional do Portugal 2020: Investir na educação e na formação profissional!
Se estiver interessado(a) em obter mais informações, por
favor, contactar:
Centro de Formação e CQEP
Tlm: 912 749 063 | Tlf: 253 802 279
Email: formacao@misericordiabarcelos.pt
Email: sofia.pereira@misericordiabarcelos.pt (CQEP)
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entrevista ao mesário da terceira idade

"Ir ao encontro das necessidades dos utentes"
Manuel José dos Santos
Amaral, juntamente com
Maria Arminda Gomes
Carvalho Rosendo,
acompanha de perto a
valência da terceira idade.
Em entrevista, Manuel
Amaral fala-nos das
prioridades da Mesa para o
setor. Entre outras, destaca
a aposta da Santa Casa num
Serviço de Apoio
Domiciliário mais completo
e a requalificação do Lar da
Misericórdia.
Qual é o balanço que faz do último ano da valência da terceira
idade?
A gestão da valência da terceira
idade é um trabalho de equipa,
partilhado com a Mesária Arminda Rosendo. O factor humano é o que faz a diferença na
prestação de cuidados, é a verdadeira humanização na relação com o utente. Quero aproveitar esta oportunidade para
elogiar o empenho e dedicação
de todos os colaboradores desta
valência que, todos os dias, dão
um sentido especial ao ato de
cuidar. Em relação ao balanço
é extremamente positivo. Estamos a conseguir responder
às necessidades dos utentes e
às expectativas dos seus representantes. Apostamos numa
lógica multidisciplinar na prestação de cuidados, que se reflete
no dia-a-dia e bem-estar dos
nossos idosos. Medidas como a
alteração de funcionamento da
animação sócio-cultural, com
a alocação de um Animador a
cada unidade, a maior interliga14

ção à área da saúde, o aumento
da prestação de serviço de enfermagem no Lar de Silveiros,
as mudanças que já aconteceram e as que vão acontecer no
apoio domiciliário, são bons
exemplos disso.
A Santa Casa continua a apostar no envelhecimento ativo?
Sim, é uma prioridade. Temos
uma equipa de profissionais
muito dedicados e que procuram desenvolver os estímulos adequados a cada utente e
contribuir para o aumento da
sua autoestima. Retardar o processo de envelhecimento é um
objetivo subjacente a propostas
tão diversas como as sessões de
fisioterapia, quer em grupo quer
individuais, as aulas de ginástica sénior, os campeonatos de
boccia, o coro sénior, os jogos
de mesa, as artes plásticas, os
passeios e visitas culturais, os
intercâmbios com outras Santas Casas...

lhoria do serviço em geral?
Pretendemos, acima de tudo,
prestar um serviço atento e próximo ao utente, numa cultura de
afetos, identidade desta Mesa
Administrativa. Essa missão
concretiza-se em medidas tão
diversas como a aquisição de
mais e melhores equipamentos
técnicos para os Lares, as obras
de manutenção que já temos
vindo a efetuar, como a nova
Sala de Cabeleireiro e Estética
para os nossos idosos dos Lares
da Quinta da Ordem, ou a aposta em serviços inovadores como
a Telemonitorização da Saúde
dos Utentes.

Relativamente a esta inovação,
quais os resultados?
Iniciamos este projeto inovador
de telemonitorização da saúde dos idosos em dezembro de
2015. Trata-se de um sistema
em que o idoso usa um relógio
que vai recolhendo informações
sobre alterações do seu bem-estar e capacidade funcional.
O que tem sido feito para a me- Sempre que for detetada uma
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anomalia, o emissor notifica, via sms, os profissionais de
saúde pré-definidos. Foi realizada uma primeira avaliação e
perante os resultados positivos,
o projeto vai manter-se e pensamos alargá-lo, a médio prazo,
aos utentes do Serviço de Apoio
Domiciliário que não tenham
retaguarda familiar.
Quais as prioridades relativamente a esta valência?
Um dos grandes sonhos desta
Mesa Administrativa será a requalificação do Lar da Misericórdia. É uma questão complexa já que exigirá que parte dos
nossos atuais utentes do Lar
sejam deslocados temporariamente para um outro espaço,
por forma a diminuir o impacto
que uma obra desta envergadura sempre acaba por causar. No
final, acreditamos que significará uma grande melhoria de
condições para os utentes desta
unidade, pelo que esperamos
contar com a compreensão dos
familiares durante este período
das obras.

dade barcelense pelo seu apoio
que permitiu que hoje os nossos
utentes usufruam de um espaço
para convívio mais agradável.
A Santa Casa está a mudar o
Serviço de Apoio Domiciliário
(SAD). Em que consistem essas
alterações?
Em primeiro lugar, relembro
que começamos por adquirir viaturas mais apropriadas
melhorando a imagem do Serviço e sobretudo as condições
de trabalho e de segurança das
nossas colaboradoras. A partir

de setembro alargamos o Serviço a todos os dias da semana,
em particular pensando nos
utentes que não têm adequada
retaguarda familiar. O apoio
ao domicílio passará a disponibilizar também cuidados de
enfermagem e, a médio prazo,
de fisioterapia, o que será uma
grande mais valia para os utentes. O nosso novo Apoio ao Domicílio é mais um serviço que
se pretende que responda cada
vez melhor às necessidades dos
utentes e colmate as lacunas
dos cuidadores informais.

A Santa Casa foi acreditada em
formação recentemente. Uma
das áreas é a de geriatria. A formação interna é também aposta?
Sem dúvida. A acreditação da
SCMB como entidade formadora certificada é uma das grandes
vitórias desta Mesa neste ano e
meio de mandato. O novo Centro de Formação irá permitir
receber formandos da comunidade em geral, mas também da
própria instituição. Como já foi
dito, queremos contribuir para a
melhoria das competências dos
nossos colaboradores atuais e
dos potenciais futuros colaboradores.
Foi realizado um evento de angariação de fundos para a melhoria do espaço do Centro de
Dia. Essa melhoria já foi realizada?
Já fizemos intervenções de melhoria no Centro de Dia e aproveito para agradecer à comuni15
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mais saúde

Novas consultas de especialidade
O Centro de Medicina Física e
Reabilitação (CMFR), com uma
equipa sempre atenta às necessidades da comunidade envolvente
e que procura a excelência de prestação de cuidados de saúde, coloca
ao seu dispor um variado leque de
novas Especialidades Médicas e
serviços de Saúde e Bem-Estar.
Temos um corpo clínico de Médicos de excelência, das mais variadas especialidades e Fisioterapeutas experientes, com o seu foco
permanente no atendimento de
qualidade ao nosso utente e tratamento das mais diferentes patologias que afetam a função motora e/
ou cognitiva que interferem com
qualquer atividade, limitando a
participação social e/ou profissional de um indivíduo.
A nossa aposta, assenta, cada vez
mais, na prevenção, diagnóstico
e tratamento de distintas patologias, tendo uma abordagem global e multiprofissional, com uma
equipa pluridisciplinar de excelência, devidamente credenciada e
experiente, focada na recuperação
das mais diversas doenças e/ou situações clínicas:

Outras especialidades
Nutrição; Psicologia; Podologia.
Técnicos
Fisioterapeutas; Terapeutas Ocupacionais; Terapeutas da Fala.
As consultas de especialidade estão disponíveis em diversos horários e pode fazer a sua marcação
presencialmente ou por telefone.
Aliada a esta aposta, a SCMB tem
também redobrado esforços para
o alargamento de acordos e parcerias com entidades (por exemplo, o Sindicato Independente dos
Professores e Educadores e a Fibro
- Associação Barcelense de Fibromialgia e Doenças Crónicas), seguradoras e redes de saúde, como
é o caso do novo acordo com a rede
AdvanceCare, com uma grande
abrangência de seguradoras.

Tratamentos complementares
O CMFR irá continuar a promover
campanhas e novos serviços, com
elevadas expectativas para 2017.
Atualmente o CMFR está a promover a criação de classes de Hidroterapia, aos sábados de manhã,
entre as 9h e as 13h, pelo que podeEspecialidades Médicas
rá realizar a sua inscrição.
Fisiatria; Neurologia; Endocrino- Consulte a nossa tabela de preços e
logia; Ortopedia; Pneumologia; faça a sua marcação. ConvidamoMedicina Interna; Psiquiatria; -lo a usar o voucher de desconto
Urologia; Oftalmologia.
integrado nesta revista (ver p. 22).

Em destaque: ORTOPEDIA
“A palavra Ortopedia foi usada pela primeira vez num livro publicado em 1741
por Nicholas Andry, professor de Medicina da Universidade de Paris.
Etimologicamente a palavra resulta da
junção de dois termos gregos: orthos,
que significa alinhado, sem deformidade; e paidios, criança.
Como se percebe pela origem da palavra, originalmente, a Ortopedia preocupava-se com o tratamento das deformidades infantis. Hoje com o aumento da
esperança média de vida da população,
associado à espectativa de qualidade
de vida, a Ortopedia abrange um leque
muito mais alargado de doenças do
aparelho locomotor, tais como lesões
ósseas, articulares, tendões, músculos e
nervos periféricos (adultos e crianças).
Nos últimos 50 anos, a melhoria das
técnicas cirúrgicas e a aplicação da
bioengenharia têm alterado a prática
ortopédica. Provavelmente, a inovação
de maior sucesso foi o desenvolvimento
das artroplastias, vulgarmente conhecidas como próteses, muito utilizadas nas
doenças degenerativas das articulações.
De facto, hoje o Ortopedista tem ao seu
dispor um conjunto de fármacos, materiais de implante (usados em alterações
degenerativas, mas também em contexto traumático e desportivo) e técnicas
cirúrgicas abertas ou minimamente invasivas que permitem a franca melhoria
da qualidade de vida dos doentes.”

Preços
Pressoterapia (Membros superiores ou membros inferiores)
Pressoterapia ( 4 segmentos)
Drenagem Linfática 55' (corpo inteiro)
Relaxamento 55' (corpo)
Relaxamento 25' (só costas)
Pilates 50' (5 pessoas por aula)
Terapia da Fala 45'
Hidroterapia individual 40'
Pilates Individual 40'
Vichy - 25'
Hidromassagem 20' + Banho Turco 10'
Banho Turco
Banho Escocês 7' + Banho Turco 10'
Hidroterapia 40' (aula c/ 4 ou 5 pessoas por turma)
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5€
10€
25€
27€
14€
5€
17 €
15€
15€
20€
10€
5€
10€
5€

Corpo Clínico da Especialidade de
Ortopedia: Bruno Alpoim, Dr.
Licenciado pela Faculdade de Medicina de
Lisboa. Especialista em Ortopedia e Traumatologia (2014). Assistente hospitalar de
Ortopedia na ULSAM – Viana do Castelo
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Dia Mundial da Voz: apostar na prevenção

A “Voz como instrumento de trabalho” e os “Cuidados a ter com a
voz” foram os temas centrais de uma palestra, no Dia Mundial da
Voz. A organização foi da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos
(SCMB) e do Sindicato Independente de Professores e Educadores
(SIPE), que juntaram no auditório da SCMB dezenas de professores, colaboradores da SCMB e profissionais que recorrem à voz
como instrumento de trabalho.
A diretora clínica do CMFR da SCMB, Drª. Armanda Pinto apresentou os objetivos da palestra, que foram os de sensibilizar para
os cuidados a ter com a saúde vocal, sinalizar as consequências e/
ou riscos inerentes ao mau uso e abuso vocal realizados diariamente, identificar os fatores que podem originar problemas de voz
e partilhar algumas técnicas e exercícios para prevenir o aparecimento de problemas vocais.

Ação de sensibilização sobre
prevenção do cancro
No dia 13 de
abril de 2016
decorreu, no
Auditório da
Santa Casa da
Misericórdia
de Barcelos,
uma ação de
sensibilização
sobre prevenção do cancro promovido pela Liga Portuguesa
Contra o Cancro (LPCC), com a colaboração do
Serviço de Psicologia da SCMB.
Esta ação enquadra-se no projeto da LPCC, intitulado Vox Pop. A psicóloga da LPCC promoveu
o debate em torno de questões como: “O que é
o cancro?”, “Como podemos preveni-lo?” ou “O
que é a Liga Portuguesa Contra o Cancro?”. A
sessão finalizou com um vídeo que sintetizava os
temas debatidos. Esta ação contou com a participação ativa e entusiasta de idosos, voluntários e
utentes da cantina social da SCMB.

Interveio de seguida a terapeuta da fala, Ana
Fernandes, que apresentou alguns dados relativamente aos problemas de voz que surgem na
classe docente. Explicou, ainda, sucintamente o
significado da voz, o seu papel na comunicação
humana, os tipos e modos respiratórios e como
é realizada a intervenção vocal. Foram também
descritos os parâmetros a avaliar e os primeiros
sintomas.
Dando continuidade aos trabalhos, a terapeuta
Cristiana Rodrigues focou a saúde vocal apresentando as técnicas que auxiliam na produção vocal
como o controlo da postura, o relaxamento, a respiração e o aquecimento vocal. Descreveu, ainda,
os abusos e maus usos vocais como gritar, imitar
ruídos, tossir em excesso, entre outros. Para finalizar a sua intervenção, a terapeuta apresentou
algumas orientações de saúde e higiene vocal,
nomeadamente a necessidade de existência de
momentos de descanso durante o dia, evitar falar
durante a prática de exercícios físicos ou evitar
fumar e outros.
Por fim, a terapeuta da fala, Joana Ruivo, apresentou um caso clínico de uma utente que realizou um rastreio de voz na Santa Casa, com a descrição do diagnóstico e o seu estado atual após o
acompanhamento em terapia da fala. A utente
realizou algumas técnicas e exercícios para a prevenção das alterações e patologias vocais.

A hidratação
A maioria das pessoas tem consciência da importância de
manter o corpo sempre bem hidratado. A realidade, porém,
é que poucos são os que respeitam a recomendação de ingerir, diariamente, cerca de 1,5 litros de água por dia.
Especialmente na terceira idade, o cuidado com a hidratação merece atenção especial, já que os riscos da desidratação celular tornam-se mais intensos, podendo ocasionar
consequências graves para a saúde do idoso.
No sentido de sensibilizar os idosos que se encontram a
residir nos lares da SCMB para o aumento do consumo de
água, estão a decorrer desde maio atividades relacionadas
com o tema como é o caso do "Bingo da hidratação".
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Dia Mundial da Incontinência Urinária
workshops relacionados com o pavi- “Neste workshop alertamos para a

mento pélvico, no Centro de Medicina Física e de Reabilitação.
Com esta iniciativa as participantes
aprenderam a contrair os músculos
do pavimento pélvico e esclareceram
as questões relacionadas com a incontinência urinária.
“A perda de urina afeta cerca de 20%
da população, sendo mais comum
nas senhoras existindo fases da vida
como a gravidez, após o parto, na menopausa e na terceira idade em que
a frequência aumenta. No homem,
A Santa Casa da Misericórdia de normalmente, a perda de urina está
Barcelos assinalou o Dia Mundial da ligada a problemas na próstata” expliIncontinência Urinária com vários cou a fisioterapeuta Juliana Dantas.

importância do fortalecimento dos
músculos do pavimento pélvico como
passo importante na resolução do
problema aliado a hábitos saudáveis
de alimentação, higiene e exercício.
O treino por si só contribui para 70%
da cura ou da melhoria da perda de
urina.” A fisioterapia apresenta várias
modalidades terapêuticas para ensinar a contrair e treinar os músculos
nomeadamente técnicas de terapia
manual, fortalecimento e reeducação
muscular, electroestimulação, biofeedback, ensino de técnicas posturais e comportamentais e exercícios
específicos para esta condição.

Palestra para formandos
Rastreios de cancro oral e Assinalado o Dia da
de atendimento telefónico problemas oftalmológicos Árvore na UCCI
O Centro de Medicina Física e Reabilitação recebeu, no dia 31 de maio, um
grupo de 15 formandos do Curso de
Atendimento Telefónico do Centro de
Formação Profissional de Braga, para
uma Palestra sobre "A Importância
da Voz". O terapeuta sensibilizou-os
para os cuidados a ter com a sua saúde vocal, sinalizando as consequências e riscos inerentes ao mau uso e
abuso vocal realizados diariamente.
Foram também identificados os fatores que podem originar problemas
de voz, recaindo essencialmente na
componente prática de técnicas e
exercícios para prevenção de surgimento de problemas vocais, contan- Foram realizados aos utentes dos lado com a participação ativa de todos res rastreios de oftalmologia e estão a
os presentes.
decorrer rastreios do cancro oral.

Assinalou-se o Dia da Árvore, na
Unidade de Cuidados Continuados de
Santo António, em que se juntaram
idosos de todas as ERPPI e Centro
de Dia para receberem a primavera,
semeando tulipas e plantando dois
castanheiros. O animação de Carlos
Verde transformou o dia numa grande celebração. Procederam também a
uma simbólica largada de balões.

Visita Pascal na UCCI
Foi com muita fé que os
utentes, familiares, colaboradores e órgãos sociais
receberam o compasso na
visita Pascal, nos vários
equipamentos da terceira
idade e Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Santo António.

18

Encontro de Gerações

mais social

Cantina Social - Um serviço muito além da refeição
São cerca de 80 as pessoas que
diariamente usufruem do serviço da Cantina Social. Este existe
desde junho de 2012 e permite às
famílias carenciadas suprir a necessidade básica de alimentação.
Em entrevista à coordenadora do
departamento social, Ana Ferreira, ficamos a compreender que
esta resposta vai muito além do
simples serviço de refeição.

autonomização, encontrando um
trabalho, voltaram à situação inicial
pois grande parte desses empregos
são precários, com contratos a termo
certo/inserção. Trabalham uns meses
e depois voltam a depender da cantina social para sobreviver. Felizmente,
temos também casos de sucesso, em
que as famílias conseguem estabilidade económica suficiente.

Tem havido alteração nas características das famílias que procuram a
cantina social?
A cantina social continua a ser uma
resposta fundamental para o combate
a uma necessidade básica, essencial
para a sobrevivência, que é a alimentação. Esta permite apoiar muitas
pessoas para que não passem fome,
não só adultos, mas também crianças.
Há dois indicadores que se mantêm
sempre: cerca de 90% das famílias
têm menores a cargo e mais de 90%
encontram-se em situação de desemprego.

Que outros serviços estão adjacentes
à refeição?
As refeições são apenas um tipo de
intervenção. O acompanhamento
social feito às famílias é no sentido
destas se autonomizarem. Como estão associadas diversas problemáticas e não temos capacidade para dar
resposta encaminhamos para outras
instituições que contribuem para este
processo de autonomização, nomeadamente GASC, Segurança Social,
Município e Cruz Vemelha, entre
outros. Quando possuimos serviços
internos capazes de dar resposta a alguns dos problemas diagnosticados,
encaminhamos internamente para os
nossos serviços de psicologia, nutrição e respostas sociais.

Qual o tempo médio de permanência
de uma família na cantina social?
Temos famílias que estão na cantina
desde a entrada em funcionamento
do serviço e temos outras que deixaram a cantina, mas que tiveram de
regressar. Apesar de a determinado
momento terem conseguido a sua

Portanto, o Serviço Social faz a ponte
entre estes serviços todos?
Sim, seja o encaminhamento feito
para o exterior ou internamente, efetuamos o acompanhamento dos objetivos definidos. Esse trabalho é feito
com os profissionais das diferentes
áreas e com as famílias, responsabi-

lizando-as na construção do seu projeto de vida.
O serviço social também participa no
processo de procura ativa de emprego, quer com ações de formação (ver
noticia em baixo) quer por exemplo
tendo conhecimento de anúncios que
solicitam determinados serviços que
correspondem ao perfil do beneficiário, pede à pessoa que se candidate à
vaga e depois faz o acompanhamento
verificando se efetivamente foi feito e
se foi aceite.
Seria muito interessante termos uma
bolsa de empresas com quem pudéssemos trabalhar, no sentido de
recrutarem beneficiários da Cantina
Social.
Todos os elementos do agregado familiar beneficiam do apoio prestado, por isso podemos concluir que "a
Cantina Social vai muito além de uma
refeição".

Ação de sensibilização - Técnicas de procura de emprego
Social, pelas psicólogas da instituição. Numa primeira sessão, procurou-se explorar a vertente psicológica
que envolve a procura de emprego,
sendo discutidos conceitos como a
autoestima, autoeficácia, resiliência,
motivação e as implicações práticas
na procura de emprego. Numa segunda sessão, pretendeu-se explorar
Foram realizadas ações de "técnicas o autoconhecimento através da idende procura ativa de emprego", dire- tificação das potencialidades indivicionadas para os utentes da Cantina duais, como também os aspetos a ter

em conta na elaboração de um currículo ou na postura que deve ser adotada durante uma entrevista de emprego. Estas ações pretendem de um
modo geral estimular as competências e as capacidades de pessoas que
se encontram em situação de grande
vulnerabilidade social, ajudando-as a
ultrapassar essa fase. Assim sendo, a
Santa Casa disponibilizou-se a apoiar
os utentes que assim o desejassem na
elaboração do próprio currículo.
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Brevemente uma Loja Social: Um modelo integrador
Em breve, vai fazer parte da realidade da Misericórdia de Barcelos uma
LOJA SOCIAL que visa o combate à
exclusão social, que tem tido um crescimento acentuado no nosso concelho e cujo público-alvo serão as famílias mais carenciadas.
Essa loja, numa fase inicial, terá como
base a sede do Projeto Elos, na Casa
de Santa Maria.
A criação desta Loja Social tem por
principal objetivo suprir as necessidades imediatas dessas famílias do
concelho, por forma a promover e
contribuir para a melhoria das condições de vida, através da recolha e
distribuição de bens usados e novos,
doados por particulares ou empresas.
A Santa Casa da Misericórdia pretende dinamizar esta resposta tendo por
base não só a atribuição, totalmente
gratuita, de bens a famílias comprovadamente carenciadas, sendo esta
análise feita através de uma avaliação
social criteriosa e estruturada, mas
também potenciando uma responsabilidade cívica e comunitária nestas
famílias, mediante o compromisso

que estas assumem, junto com a equipa técnica do projeto, para a criação
de um plano individual que será monitorizado por ambas as partes.

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos propõe-se:
- Assegurar o bem-estar dos beneficiários e o respeito pela sua dignidade, promovendo a participação ativa
dos mesmos na dinâmica da Loja Social, assim como a participação dos
voluntários do projeto de voluntaria-

Um desfile de moda para angariar
fundos
Esta Loja Social - que se pretende ser
uma resposta de apoio às famílias
carenciadas - é da responsabilidade
de todos, pelo que se quer mobilizar a
comunidade para esta causa.
Ajude-nos a ajudar seja com donativos ou géneros, seja em representação de empresas ou de particulares,
apoie-nos, seja também voluntário
para que este projeto possa efetivamente consolidar-se e perdurar.
Para garantir a sustentabilidade desta
resposta social serão organizados vários eventos de angariação de fundos.
O primeiro será na sexta-feira, dia 23
de setembro. Trata-se de um desfile
de moda de crianças/jovens, que conta com o apoio dos manequins Mónica e Rubim e de Débora Fonseca na
organização do mesmo.
Numa fase inicial serão consultadas
empresas ligadas às áreas de pronto-a-vestir, acessórios e calçado, que
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terão, assim oportunidade de mostrar
as suas coleções.
Seguir-se-ão as inscrições para as
crianças e jovens, manequins e estrelas por uma noite, conforme o número de coordenados a apresentar.
O evento decorrerá na discoteca Vaticano, gentilmente cedida pela gerência para o efeito.
Os valores a angariar serão simbólicos para que todos possam contribuir.

do da instituição;
- Suprir as necessidades imediatas
dos beneficiários, mediante a recolha
de diferentes géneros, nomeadamente, alimentos, vestuário, mobiliário e
outros objetos, mediante a sua capacidade;
- Encaminhar para outras entidades,
após uma articulação com as mesmas, quando não tiver capacidade de
resposta em termos de bens disponíveis;
- Definir os critérios que estão na base
da admissão dos beneficiários e atribuir critérios de prioridade por forma a dar resposta às pessoas que se
encontrem social e economicamente
mais desfavorecidas ou desprovidas
de estruturas familiares de apoio;
- Organizar um processo individual
por agregado familiar que se candidata a esta resposta.
A Santa Casa da Misericórdia efetuará atendimento a qualquer família que
se dirija através da procura direta ou a
qualquer encaminhamento efetuado
por outras entidades ou instituições
do concelho.

Uma Academia
dos Afetos
A ideia foi apresentada na Sessão
Solene dos 516 anos da instituição (ver p. 3). Segundo o Provedor,
"serão uma horta terapêutica para
os utentes da Unidade de Cuidados
Continuados Integrados de Santo
António, a elaboração de histórias
de vida dos utentes e um atelier de
escultura e pintura”. Nessa academia, inclui-se a realização de
sonhos e um deles já ficou concretizado nesse dia, com a D. Isaura
Serafim a poder cumprimentar o
Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, que presidiu à eucaristia
que antecedeu a sessão solene.
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dicas de poupança

Como reduzir o valor da fatura da eletricidade? (parte 2)
Esperando que as “dicas” enumeradas no Boletim anterior, se tenham refletido numa diminuição efetiva do valor da
fatura de eletricidade, continuamos, neste boletim, a fornecer um conjunto de “dicas” para implementação de boas
práticas no consumo de energia elétrica:
Aparelhos de climatização

Programo o televisor para que este se desligue automaticamente quando estou a ver um programa à noite, evitanUtilizo uma ventoinha em substituição do aparelho de ar do que este fique ligado depois de adormecer
condicionado
Aparelhos com bateria (telemóveis, Tablet...)
Efetuo a substituição dos filtros do ar condicionado com
regularidade (aconselhável mensalmente)
Retiro do carregador sempre que este se encontre com a
carga máxima
Mantenho a temperatura ambiente de 25º, evitando diminuir ou aumentar esta temperatura
Nunca deixo o carregador na tomada, depois de efetuar a
sua utilização
Utilizo roupas adequadas à estação do ano
Outras “dicas”
Mantenho todas as portas e janelas com fita isoladora, em
perfeito estado de conservação
Reduzo alguns graus da temperatura da água quente no
esquentador elétrico
No verão mantenho os estores fechados, durante as horas
de maior calor e abro as janelas de manhã e à noite
Mantenho os estores e cortinas abertos, por forma a não
acender lâmpadas e obter o máximo de calor, durante os
Todas as janelas têm vidro duplo e caixilharias em PVC, meses de inverno
por forma a manter a temperatura interior
Opto por cores claras nas paredes e tetos para aproveitar
Utilizo um termostato elétrico para programar o aparelho melhor a iluminação natural
para ligar nos horários mais económicos
Nas áreas exteriores, coloquei instalação elétrica com
Microondas
sensores, para que a iluminação seja ativada apenas na
presença de pessoas
Descongelo alimentos colocando-os no frigorífico, até
24h antes da sua confeção
Nas áreas ajardinadas, coloquei árvores e arbustos altos
para criar agradáveis sombras no verão e para bloquear
No caso de não ser possível a opção anterior, utilizo o mi- ventos gelados no inverno
croondas em detrimento do fogão ou do forno
Desligo as luzes cada vez que abandono uma divisão
Fogão/Placa

Utilizo um regulador de intensidade de luz e escolho iluminação orientada, como por exemplo se estiver a ler, utiUtilizo uma placa de indução por ser mais rápida e eficaz lizo a luz de um candeeiro ao meu lado e desligo a luz do
do que uma elétrica
teto
Utilizo panelas com fundos de grande difusão de calor e Desligo todos os aparelhos que não estão a ser utilizados
opto por cozinhar em panela de pressão
no momento, por exemplo computadores, impressoras,
scanners, máquina do café, fotocopiadora
Tapo as panelas durante a cozedura e aproveito o calor
residual das placas elétricas, desligando-as 5m antes do Utilizo a tarifa bi-horária, uma vez que o consumo de 40%
prato estar pronto
da energia na tarifa mais económica permite poupar 67€
por ano
Aparelhos que possam ser mantidos em standby
Poupar significa usar menos e se usar menos eletricidade,
Desligo efetivamente o aparelho e evito que este seja vai gastar menos dinheiro por mês
mantido em standby
Transforme estas dicas em hábitos quotidianos!
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honrar o passado

Outros modos de servir
Desde a sua fundação que as “Misericórdias”, no âmbito da sua estruturação institucional, tentaram, a todo o
custo, cumprir o estabelecido no seu
Compromisso, aquilo que as diferenciou de outras confrarias similares.
Assim sendo, o sucesso da sua criação e sobrevivência até aos dias de
hoje, se ficou a dever, ao seu período
de gestação, ao contributo dado por
um grupo de “sabedores do ofício” de
que a Rainha D. Leonor se rodeou e
serviu para dar corpo a uma iniciativa
que de outro modo iria trilhar o caminho de confrarias – isto para dizer que
o fenómeno das “Misericórdias” portuguesas não foi uma obra única com
“direitos de autor” como se poderia
entender – poderíamos ligar o seu
êxito a uma série de princípios estabelecidos, uma presumível “magna
carta” que, ao longo dos séculos, a foi
orientando, o seu Compromisso.
Perdoem-me este histórico devaneio, a pura intenção de abordar uma
das suas mais curiosas missões, um
comportamento nem sempre entendido como devia. Sem querer entrar
naquilo que alguém poderia apodar
de um autêntico “campo de víboras”,
tento uma abordagem a uma das suas
interessantes missões, a de acudir às
necessidades monetárias do próximo
- houve um período em que a Santa
Casa da Misericórdia de Barcelos deu
resposta a solicitações de empréstimo de dinheiro, acudir a problemas
do próximo.
Apesar de sujeito a uma qualquer ilação menos consentânea com a sua
essência, é verdade que as Misericórdias atravessaram um período da
sua vida em que ajudaram a resolver
problemas, não aliados à devoção ou
ao espírito.
Uma das mais pungentes atenções
das Mesas era a de manter o equilíbrio económico interno a fim de
poderem ajudar a resolver as necessidades alheias, chegando a funcionar como uma suposta instituição
bancária, mais concretamente o empréstimo de dinheiro com a respetiva
implicação de juros. Esta determina-
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ção não impedia que a
Santa Casa concedesse
empréstimos isentos de
juros atendendo à situação em causa ou aos requerentes.
A Misericórdia de Barcelos não escapou a
essa prestação de serviço tendo sido, em fins
do século XIX, a salvação de algumas famílias
barcelenses, donas de
bens imóveis, caso de
propriedades arrendadas. Sabia-se que o pagamento das respetivas
rendas era satisfeito pelos implícitos
caseiros no período designado por
“S. Miguel”, o mais tardar em fins de
outubro. E curiosa uma decisão ligada aos designados “juros” a aplicar,
montante que uma das Mesas colocou no patamar dos “seis por cento”.
Em conclusão, a Misericórdia de Barcelos chegou a funcionar como uma
entidade bancária!
Valerá aqui ressuscitar uma informação da doutora Edite Correia, antiga
colaboradora desta Santa Casa, uma
entendida na matéria que assim, em
termos genéricos, aborda o assunto:
“o empréstimo a juros era visto como
forma de usura, logo proibido à luz
das leis, os próprios compromissos
o proibiam, como o Compromisso de

1577 - no entanto, o Compromisso
de 1618 admitia-o, ao referir o empréstimo de dinheiro oriundo dos
cofres da Misericórdia - estudos feitos demonstram que esta prática era
comum, e não totalmente ilícita tendo um estatuto especial, já que eram
intenções aplicadas em benefício das
almas de falecidos, na cura da alma
…”, o passaporte para o Céu!
E mais haveria a abordar porque, ao
assunto, a referenciada personalidade
dedicou uma atenção mais profunda,
uma atitude à qual me vergo, senhora
dos mais dignos elogios.
Saudações amigas.
Ilídio Torres| Irmão da SCMB
Destacar...
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histórias de vida

Virgínia Cardoso um exemplo de dinamismo no Lar
Nossa Senhora da Misericórdia

É na lavandaria do Lar Nossa Senhora da Misericórdia
que encontramos a D. Virgínia Rodrigues Cardoso. Do
alto dos seus 87 anos, é com boa disposição que nos recebe. É ali, naquele lar, onde se encontra desde maio de
2007, que se sente feliz. Desde que os dias cresceram,
conta-nos, inicia a sua colaboração na lavandaria às 8h da
manhã, considerado quase um ato de coragem pela gente
mais nova, mas que é encarado com muita naturalidade e
boa disposição. Fá-lo simplesmente porque gosta de trabalhar e de conviver com as funcionárias da lavandaria.
Dobra roupa e gosta de ver tudo bem feito pelo que às vezes atreve-se a interferir para que tudo fique perfeito.
Brincalhona e especialista em quadras (explica que
aprendeu quando era nova), chama a atenção pela sua vivacidade e bom humor.
Nascida a 4 de março de 1929 em Torres Novas, muito
cedo foi para Tancos com os pais António Jesus Cardoso
e Maria de Ascensão e os cinco irmãos, onde viveu feliz.
Recorda com carinho o entusiasmo com que frequentou
o pouco tempo de escola que lhe foi permitido por ser de
uma família modesta. Adorava aprender e brincar com
os amiguinhos, mas a necessidade de encontrar trabalho
para toda a família levou o pai a deslocar todos para Santarém, onde realmente arranjaram emprego.
Aí, em Verdelho, a pequena Virgínia iniciou o trabalho
como “criada de servir” numa casa particular onde fazia
tudo. Foi nessa terra que conheceu o futuro marido, António Duarte Gomes, tinha ela uns 20 anos.
Iniciou o namoro porque não a "largava".

Entretanto, foi noutra casa já em Santarém onde trabalhou
cinco anos que dedicou a sua vida e durante esse período
foi conhecendo melhor o futuro marido, mas sempre com
muito respeito fez questão de referir.
A forma carinhosa como trata todos sempre contrastou
com o feitio mais sério do namorado, mas acabou por
casar-se. "Os meus patrões ajudaram-me a ter um casamento maravilhoso. Eu estava muito bem vestida, tinha
carro e fotógrafo."
Foi, a partir desse dia, viver para Alcanhões onde iniciou
a sua vida familiar. Um ano depois, nascia o primeiro filho, António Carlos. Depois do filho estar mais crescido
e perante a necessidade de construir uma casa, dedicou-se à agricultura e apesar da vida dura, gostou de trabalhar
na terra. Quando nasceu o filho mais novo, José Mário, já
moravam na casa nova.
Lembra-se de preparar as refeições para que quando os
meninos regressassem da escola pudessem almoçar.
Levava uma vida modesta, mas sentia-se bem na casa que
construiu e, aos poucos e também graças à generosidade
de pessoas de bem, conseguiu tornar o seu espaço perfeito.
Ali, tinha o seu quintal e alguns animais. Criava coelhos,
frangos e ovelhas. Já com uma idade avançada o casal decidiu vender o rebanho de ovelhas para poder ter uma vida
mais tranquila.
O filho mais novo que, entretanto, casou com uma barcelense da freguesia da Lama, que conheceu no Luxemburgo, instalou-se em Arcozelo e decidiu trazer os pais.
Nessa altura, a D. Virgínia encontrava-se debilitada fisicamente.
Em maio de 2007, o casal acabou por integrar o Lar Nossa
Senhora da Misericórdia, após algum tempo de frequentar o Centro de Dia.
Há cerca de 4 anos, o marido da D. Virgínia acabou por
sucumbir à doença.
Hoje, a D. Virgínia apresenta uma dinâmica rara e é amiga
de acarinhar as pessoas. Gosta de viver no Lar e dos colaboradores que a ajudam.
Ficam aqui algumas das suas quadras preferidas.

"Toma lá beijinhos, meu bem,
mas não contes isto a ninguém".
"Bateste à porta do meu coração
Mas eu não te quero não
Não sejas cruel dá-me o teu amor
Serei o teu fiel escravo senhora".
"Não diga mal de mim meu amor
Só a ti te quero amar
Por isso meu amor deixa as más línguas falar".
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mais património

Património e espaços requalificados

Desde o início do ano têm vindo a ser
realizadas várias obras de requalificação
seja de espaços, seja de património.
Neste último caso, o investimento foi realizado a nível da limpeza das pedras e
colocação de iluminação apropriada para
embelezar aqueles espaços.

Pequeno chafariz na lateral das Capelas Mortuárias

Arranjo da zona ajardinada junto ao Lar Nossa Senhora da Chafariz junto ao Centro de Formação
Misericórdia

Novo arranjo do espaço contíguo à "Avenida das Oliveiras" Lago junto ao Lar Nossa Senhora da Misericórdia
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PROJETOS EM CURSO
Estão já a ser providenciadas alterações ao
Centro de Medicina Física e de Reabilitação
com o objetivo de melhorar os serviços prestados naquele equipamento.
Assim, o atual ginásio, que já se tornou demasiado pequeno para o número de utentes
que acolhe diariamente vai transformar-se
numa zona de consultórios incluindo uma
sala de espera e uma zona de arrumos.

Nova zona de consultórios
A zona do piso inferior, que atualmente serve de arrumos e que conta com 400m2, vai
transformar-se num espaçoso ginásio, com
mais equipamentos.
Também junto a essa área, estão a ser criados novos balneários.
Além do ginásio, o espaço contará com um
gabinete próprio para a hidroterapia, terapia
ocupacional, mecanoterapia e gaiola rocher.

Novo ginásio

Novos gabinetes para a Terapia da Fala

Eira

No piso inferior do CMFR estão a ser finalizados dois no- Encontra-se em estudo a possibilidade da área conhecida
vos gabinetes para a Terapia da Fala,
como "Eira", na Unidade de Cuidados Continuados Integrados, abrir ao público como espaço comercial.

25

Encontro de Gerações

espaço aberto
Adivinhas

Quadras

Provérbio

"Homem apaixonado não quer
Todo o mundo precisa, todo o mundo
ser aconselhado"
pede, todo o mundo dá, mas ninguém
o segue.
Lar Nossa Senhora da
Resposta: Conselho

Misericórdia

Meu Pai é Manuel Cuco
Minha Mãe é a Maria Cuca
Lá em casa tudo é Cuco
Tudo é uma cucaria
Lar Santo André

O que é que detestamos na praia e
adoramos na panela?
Resposta: Caldo
Lar da Misericórdia

Quadras de São João
São João pra ver as moças,
Fiz uma fonte de prata,
As moças não vão à fonte,
São João todo se mata.
São João para ver as moças,
Foi para cima de um pinheiro,
Para as moças o olharem,
Atira-lhes com dinheiro.
Lar Rainha D. Leonor
VIVA AO SANTO ANTÓNIO!

Os utentes da UCCI da Santa Casa
Ao Santo António vêm rezar.
Pedir a sua ajuda
Para depressa recuperar.
A UCCI da Santa Casa
À festa se vem juntar.
Com arcos e manjericos
Sardinhas não vão faltar.
Guarda sempre dentro de ti
UCCI e seus amigos.
Santo António, em Barcelos,
Que momentos bem vividos!
Um manjerico com quadra
Faz parte da tradição.
A UCCI ainda guarda
Como boa recordação.
De tanta coisa boa
Que a vida nos quis dar
Stº António de Lisboa
A UCCI vem abençoar.
Alegria não paga imposto
Só nos faltava mais esta.
Quero tudo bem disposto
A Misericórdia de Barcelos em festa.
UCCI de Santo António
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"A Primavera" pelos meninos da Creche Familiar
Receita de Pudim de Coco e
Caramelo

Receita de Bolo de Chocolate e
Cenoura

Ingredientes
-2 latas de leite condensado
-12 Ovos
- 1 lata (medida) de leite de
coco
- 1 lata (medida) de leite meio
gordo
- 60gr de coco ralado
- Caramelo líquido para untar
a forma
- Frutos silvestres para decorar

Ingredientes (para 8 pessoas)
- 260g de manteiga
- 280g de açúcar
- Raspa de Limão e 5 ovos
-260g de farinha
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 40g de chocolate em pó
- 2 cenouras médias raladas

Misture o leite condensado
com ovos, mexendo com vara
de arame. Envolva os restantes leite e por fim o coco ralado. Unte com caramelo uma
forma e verta dentro do preparado. Leve a cozer em banho-maria a 190ºc, durante cerca
de 45 minutos.
Deixe arrefecer e decore o pudim com frutos silvestres.
Centro Social CMENC - Silveiros

Decoração
- Açúcar em pó e cenoura ralada
- Quadrados de chocolate
Amasse bem a manteiga com açucar e a
raspa de limão. Em seguida, junte-lhe os
ovos e envolva bem. Peneire a farinha com
o fermento e o chocolate em pó.
Junte ao preparado e por fim, adicione as
cenouras raladas. Unte com manteiga e
polvilhe com farinha uma forma com 24cm
de diâmetro e leve ao forno a 180ºc durante
cerca de 45 minutos. Retire depois de cozido, deixe arrefecer, desenforme e decore a
gosto com açucar em pó, cenoura ralada e
quadrados de chocolate.
Centro de Dia
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próximas atividades
SAÚDE

TERCEIRA IDADE

Julho
• Campanha promocional de drenagem linfática e Pressoterapia dos Membros Inferiores

Julho
• Visitas:
Campo de Golf da Estela
Casino da Póvoa
Nª. Srª. da Assunção- Santo Tirso
• Aula de Yoga

Setembro
• Open Day

INFÂNCIA
Julho
• Época balnear
• Festas de final de ano nos setores
•Gala de finalistas no Auditório da SCMB
•Visitas de estudo e passeios na CAF, IRSI,
CSCMENC e CIB
• Férias de verão - CATL (tb em agosto)
Setembro
• Acolhimento
• Vindimas e desfolhadas nos vários setores

Agosto
• Atelier de olaria
• Peddy Paper e Jogos Tradicionais no Parque
da Cidade
• Visitas:
Estufa de Flores na Apúlia
Fábrica de Gelados Globo na Maia
S. Bento das Peras - Vizela
Setembro
• Atelier de Reportagem Fotográfica
• Passeios:
Douro
Nª. Srª. de Fátima
Campo de Golf
Casino da Póvoa
• Visita à AGROS

SOCIAL
Setembro
• Desfile de Moda para angariação de fundos
de loja social
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