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editorial
Este boletim de verão regista
para a posteridade dois acontecimentos marcantes na vida
da nossa Santa Casa: a certificação do seu sistema de gestão
da qualidade – que tem honras
de capa – e a abertura nas suas
instalações do primeiro curso de
pós-graduação em “Intervenção nos Cuidados Continuados
Dr. António
Integrados” (CCI), sob a égide e
Brochado Pedras
coordenação das Universidades
Provedor
Lusíada.
Cada um, a seu modo, evidencia que na instituição se vive,
de facto, um novo ciclo, marcado por novos paradigmas,
novos desafios e novas necessidades a que urgia dar uma
resposta pronta e eficaz.
Efetivamente, o brutal crescimento e alargamento da ação
da Misericórdia de Barcelos, a partir de meados da década
de oitenta do século passado, nas diversas valências em
que desenvolveu e desenvolve a sua atividade, reclamavam uma mudança radical na sua organização e na sua
gestão, sob pena de comprometimento do seu futuro e da
sua sustentabilidade.
E essa mudança passava, necessariamente, pela reorganização dos serviços administrativos, pela adoção de um
verdadeiro modelo empresarial, pela profissionalização
da gestão, por uma formação profissional especializada e
contínua e por uma política de constante e célere adaptação às mudanças que se vêm operando, quer no Estado
quer na sociedade contemporânea.
Ora, com a certificação do seu sistema de gestão de qualidade, alcançado no passado dia 3 de julho findo, para
todos os serviços e equipamentos que gere, a Santa Casa
deu um passo importante na sua afirmação como principal instituição da economia social barcelense.
Ao cabo de dois anos de porfiados e meticulosos trabalhos, elaborando centenas e centenas de regras e procedimentos, realizando auditorias internas, detetando debilidades e riscos, constatando os pontos fortes e adotando
as ações corretivas que se mostraram necessárias para
uma melhoria contínua dos serviços prestados, estamos
agora preparados para responder à constante necessidade
de satisfação dos nossos utentes, parceiros e comunidade em geral e ao desafio de valorização da dedicação dos
nossos servidores, incentivando o trabalho em equipa.
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Mas se este objetivo constituiu uma autêntica lança em
África, importa também destacar o segundo evento a que
inicialmente aludi - a abertura da dita pós-graduação, de
nível universitário.
Com a entrada em funcionamento, no próximo mês de
novembro, da nova Unidade de Cuidados Continuados
Integrados de Stº António, na Quinta da Ordem, a Santa Casa da Misericórdia de Barcelos está ciente de que vai
responder a um dos maiores desafios que o século XXI
coloca no plano das políticas integrados da saúde e da
área social: o envelhecimento exponencial da população,
o consequente aumento das dependências ou incapacidades dos idosos (doenças crónicas, degenerativas, demências, etc) e o crescimento da pobreza, das desigualdades
sociais e do isolamento, particularmente preocupante
nos cidadãos com idades mais avançadas.
Perante a necessidade de uma medicina de proximidade,
centrada na pessoa do doente, mais humanizada e personalizada e abarcando a pessoa inteira, nos seus múltiplos
aspetos biopsicossociais, eis, de novo, a Misericórdia de
Barcelos de regresso em força à Saúde, com a sua secular
experiência e sensibilidade, tanto nessa área como na dos
problemas sociais conexos.
E para garantir que este regresso se processe da melhor
forma possível, não poderia a instituição alhear-se da
preparação científica e técnica dos seus colaboradores, da
sua qualificação profissional.
Daí a celebração da parceria com as Universidades Lusíada, para a criação de uma pós-graduação em intervenção
nos CCI, a funcionar nas instalações da Misericórdia de
Barcelos, desde o dia 12 de setembro findo.
Quer isto dizer que se a abertura e entrada em funcionamento da UCCI de Stº António representa um marco
histórico para Barcelos e para a região baixo-minhota, na
evolução da medicina e das práticas sociais vocacionadas
para a resolução da problemática do envelhecimento e das
doenças e dependências que lhe estão associadas, o curso
de pós-graduação aqui recentemente iniciado constitui
igualmente um acontecimento digno de figurar nos anais
desta instituição: a sua ligação, pela primeira vez, no seu
pentassecular historial, a um curso de nível superior, para
formação dos seus colaboradores, dos de outras instituições e de licenciados e profissionais de diversas conveniências, para dar resposta multidisciplinar a um dos problemas sócio-comunitários de saúde mais preocupantes
da contemporaneidade!
Se a isto se somar a realização, nos passados em 26 e 27
do mesmo mês, das IV Jornadas da Saúde, centradas no
mesmo tema - e nas quais, aliás mestrandos daquela pós-graduação marcaram presença - pode ter-se a noção da
importância que SCMB conferiu à preparação técnico-cientifica dos recursos humanos que pretende afetar à
nova UCCI.
E tanto basta para que, ao tratar, desenvolvidamente, destes e doutros temas e acontecimentos de grande alcance
para a nossa instituição e para a comunidade que serve,
também este boletim constitua um importante repositório de uma das mais brilhantes páginas da história da
Misericórdia de Barcelos.
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mais opinião
Gestão de pessoas numa organização
Correntemente, assistimos a uma confusão
tremenda entre a gestão de Instituições/Organizações e a gestão de pessoas.
À função de gestão cabe a incumbência de
organizar os meios para atingir os objetivos,
sendo o gestor dotado de competências, capacidades, habilidades e experiência profissional que o creditam para assumir a responsabilidade de liderar e gerir uma organização
para o que procura converter ideias em ação
real e estas em resultados.
A gestão de pessoas na organização visa melhorar o seu desempenho, qualquer que seja
a sua posição na hierarquia, desenvolvendo
o seu o potencial e proporcionando-lhe a
informação necessária para que possam desempenhar corretamente as atividades que
lhe estão cometidas.
O capital humano é cada vez mais valorizado
pelas organizações, pois entendem que devem oferecer o suporte necessário para que
essas pessoas desenvolvam novas aptidões e
aperfeiçoem características que já possuem.
Se as pessoas tiverem oportunidade de progressão salarial e na carreira, vão dar o melhor delas e, com isso, originar resultados
positivos para a instituição.
Uma boa gestão/motivação dos colaboradores provoca um crescimento contínuo, em
que todos contribuem para um ambiente de
eficiência e eficácia, além de passarem a contar com eles como principal veículo de transmissão da imagem, porque sentem que são
parte integrante da organização.
Nas organizações de sucesso as pessoas são
vistas como o seu principal ativo. Por isso,
é necessário haver capacidade para captar,
valorizar, manter, desenvolver, promover e
recompensar, essencialmente, os elementos
que se distinguem e que se apresentam comprometidos com os objetivos da Instituição.
É fundamental que os responsáveis pensem
e invistam nos seus profissionais, proporcionando-lhes um ambiente de trabalho
tranquilo, oferecendo capacitação e oportunidades de desenvolvimento e estimulando a
motivação e o bem-estar, para que estes trabalhem com mais afinco.
Ao falarmos da gestão de pessoas, temos que
abordar a Gestão de Recursos Humanos, que
deverá ser encarada como um departamento
de grande importância para a gestão da organização e essencial na implementação de
estratégias. Claro que não falamos dos servi-

ços do pessoal/gestão administrativa dos RH
para tratar do processamento de salários, férias, faltas, preocupações em torno da higiene, saúde, segurança no trabalho e outros de
igual índole. Refirimo-nos à gestão estratégica dos RH, orientada numa perspetiva da
criação de valor e da diferenciação positiva,
como forma de motivação, envolvimento,
participação e, consequentemente, da melhoria significativa dos serviços e das actividades desenvolvidas pelas organizações.
As perspetivas de GRH centram-se numa
lógica de olhar as pessoas, respeitando a sua
individualidade, procurando explorar, de
uma forma positiva, todas as suas capacidades para promoção e para o desenvolvimento
organizacional, tendo presente que existem
fatores internos e externos que influenciam
o seu comportamento, nas relações que estabelecem na organização e nas relações
que esta fortalece no seu contexto. Os fatores internos são: personalidade, aprendizagem e qualificação, motivação, percepções,
atitudes e valores. Os fatores externos que
influenciam são: ambiente organizacional,
regulamentos e regras, cultura e políticas,
métodos e processos de trabalho, recompensa e punições e grau de confiança.
Resumindo: as pessoas produzem mais
quando estão satisfeitas e envolvidas com o
trabalho. Pouco adianta receber bons salários, prémios e um conjunto de benefícios,
se o colaborador não se sentir envolvido,
valorizado e reconhecido, mesmo que seja
através de um simples elogio.

Dr. José Silva

Vice-Provedor

Uma boa gestão/motivação dos
colaboradores, provoca um crescimento
contínuo, em que todos contribuem para um
ambiente de eficiência e eficácia,
além de passarem a contar com eles como
principal veículo de transmissão da imagem,
porque sentem que são parte integrante da
organização.
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Cuidados Continuados: Que futuro?
Critérios de referenciação de doentes e
ingresso na RNCCI

Dr. Adélio Miranda
Mesário da Saúde

O ingresso do doente na Rede é feito através
de um processo de referenciação, obedecendo ao princípio fundamental de proporcionar
a melhor adequação de recursos e condições
possíveis de reabilitação às necessidades específicas do dependente. O modelo de referenciação é uniforme em toda a Rede, ou seja,
existe uma homogeneidade de procedimentos de forma a facilitar o acesso aos serviços.
Esta uniformização e homogeneidade do modelo de referenciação na RNCCI, constitui-se
como um requisito estruturante para que esta
consiga proporcionar uma resposta de cuidados adequados e de proximidade.
Com base nestes princípios e requisitos, existe um modelo de referenciação universal para
a Rede, que assenta em níveis operacionais,
com Equipas de Gestão de Altas (EGA), ECL
e ECR. A um outro nível, existe a UMCCI que
se focaliza na monitorização e regulação. A
referenciação para o acesso à RNCCI pode ter
origem num Hospital do SNS ou num Centro
de Saúde/ACES. A referenciação para a Rede

Visita à UCCI de Santo António, após IV Jornadas da Saúde, com o
Presidente da ARS Norte, Dr. Castanheira Nunes

O ingresso do doente na Rede é feito
através de um processo de referenciação,
obedecendo ao princípio fundamental de
proporcionar a melhor adequação de recursos e
condições possíveis de reabilitação às
necessidades específicas do dependente.
4

pela EGA do Hospital é feita por uma equipa multidisciplinar de profissionais, sedeada
num Hospital de Agudos, constituída, no mínimo, por um médico, um enfermeiro e um
assistente social. Esta equipa tem como função preparar e gerir a alta hospitalar em articulação com outros serviços para os doentes
que requerem a continuidade de prestação de
cuidados de saúde e apoio social, tanto no domicílio, como em articulação com as Unidades de Convalescença e as UMDR, de acordo
com o disposto no Decreto-Lei nº 101/2006,
de 6 de Junho. A referenciação para a Rede
pode ainda ser feita a partir da comunidade,
através do enfermeiro ou assistente social que,
para efeitos de referenciação, é equiparado à
EGA de um Hospital. Cada ECL é responsável
pela avaliação da situação de saúde e social do
indivíduo e pela verificação do cumprimento
dos critérios de referenciação definidos para o
ingresso nas diferentes tipologias de resposta,
internamento, ambulatório ou de apoio domiciliário. Ainda é necessário que o dependente
ou seu representante formalize, por escrito, o
seu consentimento e, nos casos das UMDR e
ULDM, que aceite as respetivas condições de
comparticipação.
Apesar de haver ainda muito mais para relatar
e descrever, na área desta temática dos Cuidados Continuados, nomeadamente, a garantia
de qualidade; a avaliação da autonomia física
dos doentes; a sustentabilidade financeira e
os modelos de gestão dos CCI e da Rede, fico-me por aqui, na certeza, porém, de que estes
3 artigos contribuíram para uma ajuda aos
nossos colaboradores, irmãos e amigos, bem
como aos barcelenses em geral, no sentido
de um melhor conhecimento desta temática,
agora que uma Unidade de CCI – a Unidade
de Santo António – se implementa entre nós.
Quero, também, nesta hora tão especial que
vive a Santa Casa, dar uma palavra de gratidão
a todos aqueles que tornaram possível a construção e a entrada em funcionamento desta
belíssima e modelar Unidade. Num tempo em
que alguns falam muito e fazem pouco, nós
todos (Mesa Administrativa, Funcionários,
Colaboradores, Amigos e muitos anónimos),
fizemos muito, falando pouco.
*ECL- Equipas de Coordenação Locais
*ECR – Equipas de Coordenação Regionais
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mais notícias
Orçamento retificativo aprovado em A.G. Extraordinária
grados de Santo António, integrada na RNCCI, para 30
camas, de tipologia LDM, e de a ARS- Norte, através da
responsável do setor, ter comunicado oficialmente à Mesa
Administrativa desta Santa Casa a autorização para que a
abertura da Unidade em apreço se podia processar a partir do próximo dia 1 de novembro”, segundo afirmou o Sr.
Provedor, Dr. António Pedras. Por isso, foram apresentados os gastos e rendimentos a prever a partir da abertura
do equipamento.
Foi ainda aprovada, por unanimidade, a alienação de uma
casa do Bairro da Misericórdia.

Foi aprovado, por maioria, o Orçamento Retificativo
(O.R.) apresentado em Assembleia Geral Extraordinária,
no passado dia 14 de setembro, no auditório do núcleo
museológico da Misericórdia de Barcelos.
O O.R. justificou-se pelo “do facto de, por Despacho conjunto dos Ministros da Saúde e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, com o nº 8244-A/2014, de 24 de
junho, o Instituto da Segurança Social e a ARS do Norte
terem ficado autorizados a assumir com a Misericórdia de
Barcelos um compromisso plurianual (2014 a 2016), no
âmbito do contrato-emprego a celebrar no corrente ano,
relativamente à Unidade de Cuidados Continuados Inte-

Rendimentos = 116.663,86€

Gastos = 127.555,30€

Resultado líquido previsional = - 10.891,44€

Dia do Colaborador da SCMB
A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos proporcionou O evento decorreu no passado dia 5 de julho, na Quinta
aos seus colaboradores o "Dia do Colaborador", uma ini- do Chuva, com a monitorização da empresa Dunar e com
ciativa com muitos jogos tradicionais e um jantar marca- a animação a cargo do Ofir Show.
do pelo convívio entre todos.
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saúde
Iniciou-se Pós-graduação em Intervenção nos
Cuidados Continuados Integrados
Dr. Nuno Oliveira Resultado de uma parceria entre a Santa Casa
da Misericórdia de Barcelos e as UniversidaDiretor Geral
des Lusíada, iniciou-se no passado dia 12 de
Setembro, o curso de pós-graduação em “Intervenção em Cuidados Continuados”, nas instalações da nossa instituição. A pós-graduação
tem uma duração total de 100 horas e os objetivos deste curso são:
• promover a capacitação profissional nos domínios da intervenção multidisciplinar na área
do envelhecimento e dependência; e
• proporcionar a compreensão e reflexão na
área das políticas sociais gerontológicas e, em
particular, no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados” (RNCCI).
Centremo-nos no primeiro objetivo que tem
presente que as unidades da RNCCI devem
obedecer a um modelo de prestação de cuidados centrados nas necessidades do cidadão
e do utente, num contexto de gestão de qualidade de toda a unidade e da equipa que presta
cuidados. Este desiderato implica a intervenção
de uma equipa interdisciplinar, onde os profissionais das várias disciplinas interagem entre
si de uma forma planeada, avaliando e planificando a intervenção. Instrumento fundamental
deste trabalho em equipa é o Plano Individual
de Intervenção, onde são vertidos e reunidos os
objetivos e intervenções de cada elemento da
equipa disciplinar, na sequência de uma avalia-

"Promover a
capacitação profissional nos
domínios da intervenção
multidisciplinar na área do
envelhecimento e
dependência"
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ção também ela multidimensional (diagnóstico de funções físicas, cognitivas, emocionais e
sociais). É neste contexto que a Santa Casa da
Misericórdia de Barcelos, ao capacitar 7 profissionais para intervir na sua Unidade de Cuidados Continuados, entendeu ser fundamental
envolver, na pós-graduação, elementos do seu
corpo de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogo, animador sóciocultural e assistente social.
Este último tem um papel muito importante na
participação da pessoa dependente e da sua família, fator essencial para se alcançarem resultados eficazes.
Com esta pós-graduação, a Santa Casa prepara os seus profissionais da UCCI Santo António
para um novo paradigma no cuidar, dotando-os
de ferramentas técnicas e comportamentais,
com o objetivo de promover uma intervenção
centrada na continuidade e personalização da
prestação de cuidados e o aumento da autonomia dos utentes. Trata-se de estruturar um
novo modelo de atuação multidisciplinar, que
necessitará de qualificação e capacitação constantes dos nossos profissionais. Este curso é
entendido como o grande pontapé de saída, a
qualificação inicial que, ao longo do tempo, deverá ser atualizada através dos instrumentos já
ao dispôr da instituição, nomeadamente o levantamento de necessidades e o plano anual de
formação.
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IV Jornadas da Saúde - Debate em torno das UCCI's
"REGRESSO DAS
MISERICÓRDIAS À SAÚDE
- Unidade de Cuidados
Continuados Integrados de Santo
António: Qualidade e Excelência
ao Serviço da Comunidade”

Sessão de Abertura

Cerca de 300 pessoas participaram nas Jornadas da
Saúde promovidas pela Santa Casa da Misericórdia
de Barcelos, subordinadas ao tema "Regresso das
Misericórdias à Saúde - Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Santo António: Qualidade e
Excelência ao Serviço da Comunidade”, que decorreram nos dias 26 e 27 de setembro, no auditório da
Câmara Municipal de Barcelos.
O Sr. Provedor, Dr. António Pedras, garantiu que é
“fundamental dizer-se que esta UCCI, que vai ser
inaugurada em novembro, constitui um verdadeiro
marco histórico para a cidade de Barcelos. Era es- Intervenção D. Jorge Ortiga
sencial oferecer cuidados médicos especializados a
pessoas incapacitadas e acamadas. Este tema justificou que lhe dedicassemos umas jornadas”. O Sr.
Provedor relembrou que o próprio auditório, local
onde decorriam as jornadas,fazia parte integrante do
velho hospital, onde eram apenas internadas pessoas
que, se não o fossem, morriam. Não havia lugar para
os entrevados. Hoje as Unidades de Cuidados Continuados estão a trabalhar a um nível de altíssima qualidade”.
Dia 26 de setembro
Na parte da manhã do primeiro dia de trabalhos, o
Senhor Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga,
defendeu que os hospitais e unidades de cuidados
continuados devem ser lugares de evangelização,
onde os profissionais de saúde, cristãos, devem assumir o seu papel técnico, mas também humano.
No painel “UCCI – Serviços de proximidade para o
século XXI”, interveio a Drª. Ana Girão, ex-membro
da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, que explicou todo o processo de nascimento da
rede e as dificuldades que surgiraram. Já o membro
do Secretariado Nacional da UMP, Dr. Manuel Caldas de Almeida, salientou o papel fundamental das
Misericórdias da RNCCI. O Prof. Dr. Miguel Guerreiro, da Universidade Lusíada, explicou a importância
da pós-graduação sobre “intervenção nos cuidados
continuados integrados” na formação de profissio-

Painel "UCCI - Serviços de proximidade para o século XXI"

nais nessa área. Por fim, o Prof. Dr. Pais Clemente apresentou
os dez factores contributivos para o sucesso da RNCCI.
Na parte da tarde, o médico especialista em urologia, Dr. Carlos Silva, abordou a temática da disfunção erétil.
Foi, depois, altura de apresentar o painel “Cuidar e educar:
binómio para um crescimento saudável”, no qual a Drª. Joana Castanheira, médica de medicina geral e familiar da USF
Stº António, falou sobre “O infantário como fator promotor do
desenvolvimento infantil”.
De seguida, a responsável do serviço de nutrição, Drª. Sílvia
Sousa, apresentou um estudo sobre o peso, realizado na Santa
Casa e algumas soluções para ultrapassar a situação.
A fechar o painel, a Coordenadora Geral da infância, Drª. Ana
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Martins, apresentou a resposta social da sua responsabilidade.
Seguiu-se a temática “O papel da Medicina Física e de Reabilitação na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados”,
com as intervenções da médica fisiatra, Drª. Fátima Martins
Pereira, que explicou como se deve articular com os hospitais
centrais; da médica fisiatra, Drª Manuela Mira Coelho, que explicou os critérios de referenciação dos utentes para unidades
de convalescença; e da Drª Armanda Lobarinhas, que falou sobre “como organizar a equipa de reabilitação e gerir os recursos
na conjuntura atual”.
O Dr. Vale Lima deu continuidade às jornadas, discorrendo sob
o tema “mais horticultura e menos Prozac”, em que, além do
mais, reprovou o uso excessivo dos fármacos e recomendou a
adoção de um estilo de vida simples.
A fechar os trabalhos, no painel “A terceira idade na SCMB”, a

Painel "Cuidar e educar: binómio para um crescimento saudável"

"Cuidados Continuados - Uma luz de modernidade e excelência que
desperta nas Misericórdias"

Dr. Castanheira Nunes na sessão de encerramento
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Coordenadora Geral, Drª. Ana Rosa Miranda, apresentou os serviços da terceira idade e explicou como
hoje se deve preparar a velhice que se quer amanhã.
Também a responsável de psicologia, Drª. Sofia Miranda, expôs o tema “intervenção psicológica com o
idoso” e a Enfª. Ângela Araújo falou do papel do enfermeiro no dia a dia do idoso.
Dia 27 de setembro
No dia seguinte, o Mesário da Saúde, Dr. Adélio Miranda, apresentou o tema “Cuidados Continuados:
o futuro da saúde cruza-se com o futuro da Misericórdia”, fazendo um balanço histórico da saúde na
SCMB. Explicou que é premente que o Estado renove e aumente a verba da saúde, para que os utentes possam ser atendidos convenientemente. Com
o aparecimento de novos e sofisticados meios de
diagnóstico e terapêutica, bem como com a procura cada vez mais acentuada dos Serviços de Saúde,
conjugados com a fragilidade do SNS, não resta às
Santas Casas mais do que investir nos cuidados de
saúde de proximidade.
No último painel, moderado pelo presidente do Grupo Misericórdias Saúde da UMP, Dr. Salazar Coimbra, a Provedora de Guimarães, Prof. Drª. Noémia
Carneiro abordou a importância da acreditação de
uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Longa Duração e Manutenção pela JOINT
COMMISSION INTERNATIONAL; o Provedor da
Santa Casa da Misericórdia de Águeda, Dr. Amorim
Figueiredo partilhou as vivências e experiências da
UCCI de Barrô; enquanto o Provedor de Ponte da
Barca, Dr. António Eiras Bouças, cuja UCC foi experiência piloto em 2005, questionou a sustentabilidade de tais unidades.
Na sessão de encerramento, o Provedor Dr. António
Pedras congratulou-se pelo decorrer das jornadas,
salientando a evolução da saúde na instituição.
A vereadora do pelouro da ação social , Drª. Armandina Saleiro, frisou a importância da relação entre as
duas instituições.
A fechar as jornadas, o diretor da ARS Norte, Dr.
Castanheira Nunes, que representava o Senhor Secretário de Estado Adjunto da Saúde, Dr. Leal da
Costa, salientou que não se pode pensar na UCCI
como uma entidade isolada do Serviço Nacional de
Saúde e questionou a sustentabilidade das instituições que gerem essas unidades, afirmando que correm riscos, para os quais, no entanto, está a ser traçado “um caminho para que as Santas Casas possam
ser remuneradas de outra forma”. Reconheceu ainda
que a ARS Norte tem critérios muito exigentes, mas
que a gestão das UCCI’s das Santas Casas é uma parceria virtuosa.
Terminou a sua intervenção afirmando que “o Hospital de Barcelos será aquilo que o barcelenses quiserem que seja”.
No final das Jornadas, realizou-se uma visita à UCCI
de Santo António, que abrirá portas no dia 1 de novembro.
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infância
Início do ano letivo: Projeto educativo "Crescer na SCMB"
No passado dia 2 de setembro, a valência de infância abriu portas ao novo ano letivo.
A equipa preparou a receção das crianças com
muito entusiasmo, desde a decoração dos espaços ao planeamento das atividades de acolhimento.
Para as famílias, em reuniões de início do ano
letivo que decorreram em todos os setores, os
Mesários da valência, Coordenadora Geral, Diretoras Técnicas e Educadoras deram as boas
vindas ao novo ano escolar, agradeceram a confiança nos serviços prestados pela instituição e
o envolvimento e colaboração com as atividades
desenvolvidas.
Espera-nos mais um ano, onde a magia vai reinar
e a aprendizagem vai ser constante. Continuará
a implementação do projeto educativo “Crescer
na Santa Casa”, com o desenvolvimento de práticas educativas integradas na identidade da instituição, a promoção dos valores de solidariedade
e respeito, a exploração das potencialidades do
meio, o desenvolvimento da educação para a cidadania, o envolvimento da família no processo
educativo, o desenvolvimento dos recursos humanos e a contribuição para o desenvolvimento

da comunidade.
Drª. Ana Martins
A todas as crianças, familiares e encarregados Coordenadora
de educação, o desejo de um excelente ano le- Geral da Infância
tivo!

Algumas atividades

Dia Mundial da Criança no IRSI

Uma festa de despedida na Creche Familiar

Meninos do CSCMENC nas Vindimas

Desfolhada no CIB
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Férias de verão no Centro de Atividades de Tempos Livres

Umas férias
divertidas com
muitas atividades!
Algumas fotos para
recordar!

No aeródromo de Braga

Passeio aos Jardins de Ponte de Lima

Viagem de Comboio a Viana do Castelo

10

Jogos tradicionais

Passeio à Srª. da Aparecida

Encontro de Gerações

terceira idade
Verão ativo

Peregrinação à Franqueira

Grupo Folclórico da Turquia no LNSM

Grupo Folclórico da França no LRDL

Visita à Feira do Artesanato

Passeio de dependentes ao Santuário do Sameiro

Passeio ao Santuário de Nª. Srª. de Fátima

11
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Semana sénior : IIª Conferência Animação Sóciocultural
No passado dia 3 de outubro, decorreu, no auditório do
Núcleo Museológico, a IIª. Conferência de Animação Sociocultural, sob o tema "A importância do Teatro na Terceira Idade", promovida pela Santa Casa da Misericórdia
de Barcelos, no âmbito da Semana Sénior.
Cerca de cem pessoas participaram nesta iniciativa, que
começou com uma apresentação pelo Grupo de Teatro
Sénior “Vem aí o Zé das Moscas”, um exemplo de teatro
amador na terceira idade, que animou e divertiu o público.
O primeiro orador, professor e diretor da Escola de Arte
Dramática da Galiza, Prof. Doutor Manuel Vieites, incentivou o combate à inatividade na terceira idade. “O teatro
é um ato coletivo que envolve muita gente, não só na atua- Passeio no Douro
ção como na preparação. A mobilização da pessoa para o
teatro permite que esta mantenha o corpo, a voz e a imaginação ativos”.
A Coordenadora Geral da Valência da Terceira Idade da
SCMB, Dr.ª Ana Rosa Miranda, com o tema “Prepare-se
hoje a Velhice que se quer ter amanhã”, apresentou os diversos serviços da valência da terceira idade e fez algumas
sugestões de como planear e preparar a velhice com qualidade.
A apresentação do tema “O teatro na Animação Sóciocultural e como meio de educação intergeracional” ficou
a cargo do Prof. Doutor Marcelino Lopes, professor de
Ciências Humanas e Sociais, na Universidade de Trás-os- Missa Comemorativa do Dia do Idoso
-Montes e Alto Douro, que procurou demonstrar à plateia a importância de trazer para o presente memórias do
passado, como contos, fábulas, tradições, entre outras, de
forma a que os idosos possam transmitir conhecimentos
às novas gerações. A encerrar esta conferência, realizou-se um workshop de teatro, dinamizado pela Drª. Cátia
Oliveira, em representação da “Capoeira -Companhia de
Teatro de Barcelos”, que provou que um simples objeto
pode ser motivo para uma representação teatral.
Esta iniciativa foi o culminar da Semana Sénior, que começou com um passeio no Douro e continuou com uma
missa comemorativa do Dia do Idoso e um almoço convívio, em Ponte de Lima, com o tradicional arroz de sarAlmoço convívio em Ponte de Lima
rabulho.

IIª Conferência de Animação Sóciocultural
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em imagens
Infância: Festas de Final de Ano

A festa de final de ano do Centro Social Comendadora Maria A boa disposição encheu o recinto com a atuação surpresa dos
Eva Nunes Corrêa, em Silveiros, foi bastante colorida, com a te- pais, com a música "Happy".
mática dedicada ao arco íris.

Foi sob a temática do verão que A Creche As Formiguinhas pre- Centro Infantil de Barcelos (CIB): os meninos daquele equipaparou a sua festa de final de ano. Nesse dia, também uma das mento, assim como os da Creche Familiar (CF), desfilaram por
salas apresentou o Rancho Folclórico das Formiguinhas e os algumas artérias da cidade numa marcha popular.
pais prestaram uma homenagem às colaboradoras.

Infantário Rainha Santa Isabel e Centro de Atividades de Tem- Posteriormente, foram reunidos os finalistas do CIB e CF para
pos Livres: O espetáculo teve como tema "the flower power", uma cerimónia de homenagem.
relembrando as décadas dos anos 60 e 70. Aqui, a equipa de
trabalho surpreendeu os presentes com a música "Stayin'Alive".
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especial
Santa Casa da Misericórdia de Barcelos obtém
certificação do seu Sistema de Gestão da Qualidade

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos obteve a
certificação do seu Sistema de Gestão da Qualidade, no âmbito da Norma NP EN ISO 9001:2008, pela
empresa SGS.
A certificação refere-se a toda a instituição, especificamente à prestação de serviços desenvolvida nas
Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, Centro
de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, Creche, Creche Familiar, Pré-escolar, Centro de Atividades de
Tempos Livres, Centro de Medicina Física e de Reabilitação e Cantina Social, em todos os seus equipamentos.
Para o Sr. Provedor, Dr. António Pedras “a Mesa
Administrativa congratula-se com esta certificação pela norma NP EN ISO 9001:2008, que garante
a todos os seus clientes a qualidade dos serviços da
Santa Casa e o aumento da sua satisfação. O resultado positivo da auditoria externa, que resultou na
certificação do sistema de gestão da qualidade, é
também encarado como uma vitória para todos os
colaboradores que se empenharam neste processo
de reorganização e de melhoria dos seus serviços. A
Instituição vai continuar a empenhar-se na melhoria contínua do sistema”.
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O trabalho iniciou-se em 2012, com a empresa VIPValor I Pessoas, Consultoria Empresarial Lda, através da elaboração de procedimentos, reorganização
de serviços e auditorias internas que permitiram
constatar os pontos fortes e os mais débeis do sistema e adotar as necessárias ações corretivas e de
melhoria.
De realçar que a politica da qualidade da Instituição assenta nos seguintes princípios: satisfação
dos seus clientes/utentes, colaboradores, parceiros
e comunidade; cumprimento dos requisitos dos
clientes/utentes, estatuários e regulamentares estabelecidos; melhoraria contínua a eficácia do sistema
de gestão da qualidade; e valorização do empenho e
dedicação dos colaboradores, promovendo o trabalho de equipa.
O certificado é válido até 2 de julho 2017, estando a
Santa Casa sujeita a auditorias de acompanhamento
com resultados satisfatórios.
É pretensão da Mesa Administrativa alargar o âmbito da certificação à nova Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Santo António, logo que esta
entre em funcionamento, o que está previsto para o
início do próximo mês de novembro.
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Implementação do SGQ - Um trabalho de equipa
Um dos princípios da gestão da qualidade é o envolvimento das pessoas. Estas são a essência de uma
organização e o seu pleno envolvimento permite que
as suas aptidões sejam utilizadas em benefício da
mesma. No entanto, não é possível destrinçar este
princípio do da liderança, pois cabe aos líderes o papel de criar e manter o ambiente interno que permita
o pleno envolvimento das pessoas, para se atingirem
os objetivos de uma organização.
E foi com base nestes princípios que se desenvolveu
a implementação do sistema de gestão da qualidade
desta instituição, através de reuniões semanais entre os responsáveis de processos, de um trabalho de
equipa constante em cada resposta social e serviço e
formação dos colaboradores.
A motivação e empenho de todos os colaboradores
têm sido cruciais para o sucesso da política da qualidade da Misericórdia de Barcelos, onde todos são
responsáveis pela gestão da qualidade, relacionando-se numa perspetiva de clientes/fornecedores
internos e contribuindo para a satisfação do cliente
externo.
Um agradecimento muito especial a todos os colaboradores da Misericórdia de Barcelos que, em parceria, têm contribuído para o sucesso deste processo

de melhoria contínua que acabou de Drª. Ana Martins
se formar com a certificação. Pois, tal Responsável da
como sempre referiu a equipa con- Qualidade
sultora da VIP – Valor I Pessoas, que
colaborou com a instituição na implementação do sistema de gestão da
qualidade, a certificação é apenas o
início de um longo percurso.

entrevista com...
Paulo Gomes - Diretor de Comunicação,
Desenvolvimento e Inovação do Grupo SGS Portugal
O Encontro de Gerações entrevistou o Diretor do Departamento de Comunicação, Desenvolvimento e Inovação do Grupo SGS Portugal, Paulo Gomes, sobre a importância da certificação do
sistema de gestão da qualidade.
O que leva, em geral, as instituições de solidariedade
social a ambicionar a certificação do sistema de gestão da qualidade (SGQ)?
Quando, nos anos 90, as normas da série ISO 9000
começaram a ter uma grande adesão pelo mercado,
as primeiras organizações a aderir à implementação
destes referenciais eram fundamentalmente do setor
industrial. A partir da versão do ano 2000, a norma
ISO 9001 teve uma adesão mais abrangente no mercado, permitindo, assim, ir ao encontro das necessidades de qualquer tipo de organização.
Os requisitos da norma são como guias orientativos das boas práticas de gestão aplicáveis a qualquer

organização, sem exceção, e cabe a cada uma delas
adaptar estes requisitos à natureza e objetivos da
sua atividade. A ISO 9001 está, atualmente, muito
focada na eficácia da atividade da organização e na
satisfação do cliente.
Ora estes deverão ser os objetivos de qualquer organização e uma instituição de solidariedade social
não será com certeza exceção.
Trata-se de um desafio para qualquer instituição
tendo em conta a envolvência que implica?
É de facto um desafio que muitas vezes cria um grande impacto nas organizações. Este impacto varia em
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função da distância a que a organização se encontra relativamente aos objetivos da norma. O que faz suavizar a
implementação da norma é a vontade
das pessoas da organização, com especial relevância para o envolvimento
próximo e indispensável da gestão de
topo.
Se a liderança estiver comprometida e
todas as pessoas conhecerem os objetivos, o sistema de gestão da qualidade flui mais facilmente e torna-se
uma forma de estar, intrínseco à organização.

a norma ISO 9001. Se o resultado da
auditoria e do processo de certificação, no seu todo, for satisfatório,
então a organização atingirá a certificação. O ciclo da certificação é de 3
anos, sendo que, no final do primeiro
e do segundo ano, há lugar a auditorias de acompanhamento e, no final
deste ciclo, a organização solicita a
auditoria de renovação da certificação para mais um ciclo de 3 anos.

Quais são as maiores dificuldades
que as empresas encontram no processo de certificação?
Em que consiste a certificação pela Como foi dito atrás, o envolvimento da gestão de topo é crucial para o
norma ISO 9001?
Há que clarificar que há duas fases no êxito. O sistema de gestão tem de ser

"Os requisitos da norma são como guias
orientativos das boas práticas de gestão aplicáveis
a qualquer organização, sem exceção, e cabe a cada
uma delas adaptar estes requisitos à natureza e
objetivos da sua atividade".

mente é a do investimento. A adoção
de um sistema de gestão da qualidade não tem que ser um custo elevado
para a organização. Por vezes pensa-se que a organização, para atingir a certificação, tem que fazer uma
“revolução” e mudar toda a estrutura
de processos. Os princípios da norma devem ser assimilados por todos
na organização.Os processos devem
ser alvo de reflexão, enquadrados nas
orientações da norma, tornando-se
um processo de mudança mais natural, menos moroso, com menos resistência e tudo isto significa menos
custos. O melhor investimento será
em formação para todos os colaboradores, para que interpretem, desde o
início do processo, os objetivos a alcançar.
Que benefícios pode ter a instituição
depois de certificada?
Podem ser mesmo muitos, mas destacam-se a agilidade dos processos
de trabalho, maior motivação das
equipas, melhor controlo da gestão,
maior satisfação dos clientes e outras
partes interessadas à organização e
a procura incessante pela melhoria
contínua. Mas inúmeros outros efeitos benéficos colaterais para a organização poderão surgir, dependendo
da sua natureza.
O que é necessário para que a gestão
do SGQ seja eficaz?
Como já foi dito atrás, o envolvimento
de todas pessoas abrangidas pelo sistema de gestão da qualidade.

processo. Primeiro, a fase de implementação do sistema de gestão, que
é da total responsabilidade da organização, que por vezes recorre a consultores externos especializados para
apoiarem nessa implementação.
Posteriormente, quando a organização sente que está preparada, solicita
a auditoria ao organismo certificador, que irá verificar a conformidade
do sistema de gestão de acordo com
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acompanhado e “acarinhado” pelos
líderes, que tem o dever de formar e
motivar os seus colaboradores para
os objetivos da gestão da qualidade.
Por vezes, a maior dificuldade reside
na resistência das pessoas da organização em adotarem a atitude e o comportamento que vão permitir agilizar,
mais ou menos, a implementação do
sistema.
Outra questão que se coloca normal-

Depois de conseguida a certificação,
a instituição tem um longo caminho
a percorrer para manter a mesma
certificação?
O caminho da manutenção é infinito, porque um dos princípios da ISO
9001 é exatamente a Melhoria Contínua. Significa isto que deve ser sistematicamente questionada a eficácia
dos processos, desafiando o instituído e melhorando continuamente.
Temos que procurar fazer melhor hoje
do que fizemos ontem e planearmos
fazer melhor amanhã o que estamos a
fazer hoje. Quando qualquer colaborador interiorizar a frase “Qualidade
significa fazer bem mesmo quando
ninguém está a assistir”, então a melhoria contínua está assegurada.
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Certificação e agora?
A questão que se coloca no título representa em si mesma o grande desafio que a Santa Casa da Misericórdia
tem pela frente, agora que está certificado o seu Sistema de Gestão da
Qualidade (SGQ). Poderíamos pensar, de uma forma mais imediata, que
o desafio que se coloca é a sua manutenção. Porém, a verdade, é que esse
objetivo não é um fim em si mesmo,
mas apenas um caminho para melhorar o desempenho da instituição no
cumprimento da sua missão.
Com a implementação do sistema de
gestão da qualidade, estão lançadas
as bases para potenciar a motivação
das equipas. A clarificação das responsabilidades e papéis de cada colaborador nos diversos processos que
compõem o SGQ elimina as ansiedades individuais, relativamente ao seu
contributo para a instituição, foca as
pessoas na sua tarefa, reforçando o
sentimento de segurança relativamente ao seu desempenho. Por outro
lado, a gestão de recursos humanos
disfruta agora de instrumentos para
gerir, não apenas pessoas, mas também competências. O levantamento
das necessidades de formação é essencial para melhorar o desempenho
individual. Trata-se de um instrumento que alinha os interesses de
formação individual com o coletivo,
dando ao colaborador a possibilidade de um efetivo desenvolvimento e
enriquecimento do seu perfil de competências e crescimento profissional.
Por fim, foram criados instrumentos
de monitorização da satisfação dos
colaboradores. Este instrumento é
fundamental para perceber quais os
fatores de satisfação e insatisfação
dos colaboradores, no sentido de se
implementarem estratégias que permitam reduzir estes últimos.
Outra marca importante da certificação é a focalização nos clientes e na
sua satisfação. Vários procedimentos
construídos nos processos das valências tiveram em conta a participação
e envolvimento dos clientes ou seus
familiares e significativos. Por outro lado, foram criados objetivos que
focam a atenção da instituição nos
clientes, nomeadamente, garantir
uma oferta de serviços que promova

a qualidade de vida e autonomia da pessoa idosa, o de- Dr. Nuno Oliveira
senvolvimento global da criança, a acessibilidade dos Diretor Geral
doentes aos cuidados de medicina física e reabilitação e
o célere apoio alimentar às famílias socialmente desfavorecidas. Foram também criados mecanismos de monitorização da satisfação dos clientes, tratamento das reclamações e sugestões que nos permitem perceber, de forma
pormenorizada, quais os fatores em que críticos que nos
devemos focar.
Por fim, é importante realçar o espirito de melhoria contínua presente numa instituição certificada. Criados os
objetivos para monitorizar toda a atividade da instituição,
estes não podem ser estanques. Anualmente, todo o SGQ
é revisto e um dos fatores de avaliação é a performance
de todos os processos. Consoante os resultados, podem
ser criados novos objetivos ou tornar os já existentes mais
exigentes na sua meta.
Em síntese, a certificação permitirá à instituição encarar
o futuro focalizada nos seus clientes e na sua satisfação,
construindo uma equipa de trabalho motivada, envolvida num espirito de melhoria continua, centrando a instituição na concretização dos seus objetivos, na política da
qualidade e na missão.

"A certificação permitirá à instituição encarar o
futuro focalizada nos seus clientes e na sua
satisfação, construindo uma equipa de trabalho
motivada, envolvida num espírito de melhoria
contínua, centrando a instituição na
concretização dos seus objetivos, na política da
qualidade e na missão."
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na perspetiva de...
Satisfação dos utentes: serviços que agradam!
Como é viver numa Estrutura
Residencial para Idosos (Lar) da
Santa Casa da Misericórdia de
Barcelos, ocupar os tempos livres no
Centro de Dia ou usufruir dos
serviços do Apoio Domiciliário?
Os nossos idosos falam-nos da sua
experiência.
Maria José Costa,
87 anos, Serviço de Apoio Domiciliário
“Há cerca de três anos que usufruo do Serviço
de Apoio Domiciliário. Contratei o serviço
de higiene de pessoas, duas vezes por dia.
Fazem-me a caminha. Nunca pensei em contratar os outros serviços porque moro com a
minha filha e ela trata do almoço. Estou muito satisfeita com o serviço. Acho bem que a
Santa Casa tenha este género de serviço porque assim fico descansada. Estou sempre à
espera que chegue”.

Eduarda Mancelos, 87 anos,
Lar Santo André
“Vim para este lar a conselho de
uma amiga professora, reformada como eu, que se encontrava cá
há já alguns anos. Gosto de estar
aqui, mas, como sou muito válida
ainda, com 87 anos, mantenho
uma vida social ativa. Ou seja,
gosto de sair e encontrar-me com
as minhas amigas todos os dias.
Como conduzo, ainda vou à minha quinta para me entreter, pelo
que considero o lar uma espécie
de hotel, onde faço as minhas refeições e durmo. Gosto do pessoal
e da forma como somos bem tratados".
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Albertina Sousa, 77 anos,
Lar da Misericórdia
“Estou aqui há pouco tempo. Viver no lar é razoável, dentro do
esperado. Relativamente aos
colaboradores, a maioria é caridosa. As instalações são boas.
Aqui é tudo limpo e arranjado. O
serviço de lavandaria é bom. Relativamente às atividades, só fui
a um passeio, mas gostei muito,
tivemos um lanche esplêndido.
A alimentação é razoável. Há
dias menos bons, como em nossa casa. As voluntárias fazem um
bom trabalho.”

Justino Correia Martins, 69 anos,
Lar N. Senhora da Misericórdia
“Estou neste lar há 1 ano. No Lar
vive-se muito bem, com liberdade, direito de opinião, refeições, cama, mesa e roupa lavada,
diversões, quer no plano lúdico
quer no intelectual, quer no físico também. No lar , é aquilo que
se diz viver em férias num hotel
4 estrelas. Adoro as instalações.
Na minha opinião, as funcionárias empenham-se muito nas
suas funções. Estou totalmente
satisfeito com a direção técnica,
Mesa Administrativa, Provedoria,
com toda a organização. Sinto-me bem, sou autónomo. Estou
muito satisfeito com a higiene dos
espaços”.

Rosa Falcão, 83 anos,
Lar Rainha D. Leonor
“Estou neste lar há quatro meses.
As instalações são muito boas,
embora gostasse de ter casa de
banho privativo, mas estou feliz
porque o meu quarto tem vista
para a minha casa. Quanto à lavandaria, às vezes há uma certa
desorganização. Tenho algumas
colaboradoras gravadas no meu
coração, umas mais que outras.
Adoro os passeios. É um dia que
passamos fora do normal e vimos
com a alma nova para casa. Em
todos os passeios que damos, vejo
coisas novas. Gosto muito de jogar Boccia e da psicomotricidade.
Da alimentação não posso dizer
bem. A nível da higiene, está tudo
limpinho e, quando eu não podia,
elas sempre me ajudaram”.

António Costa, 53 anos , Centro
Social Comendadora Maria Eva
Nunes Corrêa
“Tive de vir para o lar porque não
tinha condições nenhumas. Sou
dependente. Estou cá há 3 meses.
É bom viver. As instalações são
boas, seja o quarto, o refeitório
ou a sala de estar. Para mim está
tudo bem aqui. É agradável. Aqui
temos espaços verdes. As colaboradoras também são boas para
mim, tratam-me bem. Os serviços de enfermagem e o médico
permitem um acompanhamento
muito importante para todos.

Fé Silva Rosário, 81 anos ,
Centro de Dia LNSM
“Gosto do Centro de Dia. As instalações são mais ou menos. Não
tenho queixa de ninguém. Gosto
de ajudar na lavandaria e de dar
de comer a quem não consegue
sozinho. Gosto de girar. Sou ativa. Gosto de participar nos passeios e, como publicam as fotos
no facebook, as minhas filhas, que
estão no estrangeiro, vêem-me.
Faço parte do coro sénior porque gosto muito de cantar. Gosto
muito do jardim, é airoso. Gosto
de ir rezar à capela do lar e, quando não tenho que fazer, gosto de
dar uma volta.”
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mais dados
Rastreio no CMFR: 73,8% com excesso de peso
O Serviço de Nutrição e Alimentação, no âmbito da
comemoração do Dia Europeu e Nacional da Obesidade, em 24 de maio, realizou um Rastreio Nutricional aos clientes e colaboradores do Centro de Medicina Física e de Reabilitação e à comunidade, nos
dias 27 e 30 de maio. Esta atividade contou com a
colaboração da Responsável do Serviço de Nutrição
e Alimentação, Sílvia Sousa, da Dietista Estagiária,
Patrícia Martins, e dos colaboradores do Centro de
Medicina Física e de Reabilitação.
O rastreio realizou-se na sala de espera do Centro de
Medicina Física e de Reabilitação, entre as 9:00 e as
17:30 horas, e consistiu numa avaliação antropométrica (peso, altura, perímetro abdominal e cálculo do
IMC), avaliação da tensão arterial e aconselhamento nutricional. E contou com a participação de 172
clientes, acompanhantes e colaboradores do Centro
de Medicina Física e de Reabilitação. Destes, 79,1%
(n=136) eram do género feminino e 20,9% (n=36) do
género masculino, com idades compreendidas entre

os 20 e os 97 anos, sendo que a média das idades obtida foi de 57,9 anos.
Dos 172 participantes, 164 realizaram todas as avaliações propostas e os restantes 8 apenas realizaram
a avaliação da tensão arterial.
A cada participante foi entregue um desdobrável
com os resultados das avaliações e, em função dos
resultados obtidos, foi realizado aconselhamento
nutricional e recomendados o recurso à consulta de
Nutrição do Centro de Medicina Física e de Reabilitação e/ou ao médico de família.
Dada a grande adesão ao Rastreio Nutricional, propõe-se a realização desta atividade, mensalmente,
nas várias valências da SCMB.
Drª. Sílvia Sousa | Responsável Nutrição

Oitocentos kilos de alimentos recolhidos
Oitocentos kilos de produtos alimentares foram
angariados numa recolha de alimentos dinamizada
pelo projeto de voluntariado da Misericórdia "Elos",
no passado dia 30 de agosto, que decorreu no hipermercado "Continente".
Esta iniciativa, que pretendeu recolher alimentos
para serem distribuidos a famílias carenciadas do
concelho, envolveu mais de uma dezena de voluntários, que incentivaram aqueles que pretendiam realizar compras no estabelecimento comercial a serem
solidários. O nosso muito obrigado aos doadores e
voluntários!
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como funciona?
Serviço de psicologia
Dra. Sofia Miranda O serviço de psicologia (SP) da SCMB to, de modo a restabelecer o seu bem-estar e equilíbrio
Responsável de
é um serviço especializado que pre- psicológico. Este acompanhamento psicológico engloba
Psicologia
tende desenvolver funções científicas também sessões com os respetivos familiares, sempre

e técnicas de avaliação, psicodiagnóstico e tratamento no campo da
saúde de crianças, adultos e idosos.
Pretende, igualmente, ter um papel
ativo na prevenção na área da saúde
mental e na colaboração com os demais departamentos da Instituição.
Na valência da terceira idade, o SP
ocupa-se, em primeiro lugar, do rastreio psicológico de candidatos a lar,
com o objetivo de auxiliar na tomada de decisão acerca da admissão da
pessoa idosa para integração na Instituição. O SP colabora com o Diretor
Técnico na preparação do acolhimento e integração do candidato seleccionado.
O acompanhamento individual aos
nossos clientes idosos é a atividade
na qual o SP despende o seu maior
tempo. Engloba a avaliação psicológica ou neuropsicológica, que pressupõe uma intervenção, procurando criar, em conjunto com a pessoa,
estratégias para prevenir, diminuir,
aliviar ou acabar com o seu sofrimen-

"É um serviço especializado que
pretende desenvolver funções
científicas e técnicas de avaliação,
psicodiagnóstico e tratamento no
campo da saúde"
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que se denotar necessário.
Ainda nesta valência, realizam-se intervenções em grupo
que funcionam como intervenções preventivas, ou seja,
com grupos de idosos sem psicopatologia. Realizam-se
grupos de estimulação cognitiva que têm como finalidade
estimular as várias funções cognitivas dos participantes,
que podem ficar diminuídas com o processo do envelhecimento normal e promover a interacção social entre os
participantes. Realizam-se também grupos de Reminiscências que consistem em fazer com que cada participante recorde situações vividas, sendo que cada sessão tem
um tema. Numa perspetiva de prevenção primária, esta
terapia de grupo é utilizada para fomentar a adaptação
a transições de vida, aumentar o bem-estar e prevenir o
aparecimento de sintomatologia depressiva.
Na área da infância, são realizados também acompanhamentos individuais às nossas crianças e, quando necessário, aos cuidadores. Além disso, desenvolvem-se dois
projectos durante o ano lectivo. O primeiro designa-se
por “Cedo se conversa”, que visa promover o desenvolvimento da linguagem em crianças em idade pré-escolar.
São desenvolvidas dois tipos de atividades: sessões em
grupo, com crianças e uma ação de sensibilização para
pais, encarregados de educação, técnicos e comunidade
em geral.
O segundo projeto, designado “Escola à vista”, consiste
na preparação da transição para o 1º ciclo, cujo principal
objetivo é a promoção de trajetórias desenvolvimentais
adaptativas, procurando especificamente promover a
adaptação a um novo contexto educativo e prevenir manifestações de stresse ou desadaptação. Estas atividades
são dirigidas a todas as crianças que irão ingressar no 1º
ciclo do ensino básico, no próximo ano, e aos seus encarregados de educação, através de uma sessão de sensibilização.
O SP estende ainda a sua atividade ao Centro de Medicina
Física e Reabilitação, promovendo um atendimento mais
especializado no Centro, com consulta psicológica individual para clientes externos à Instituição.
Em relação à área social, o SP faz também acompanhamento psicológico individual a clientes da cantina social,
sempre que existir um encaminhamento.
Finalmente, abrangemos no nosso campo de ação todos
os nossos colaboradores, não só com aspetos ligados à
formação e ao acompanhamento psicológico individual
em situações de crise, mas também através do projecto
“Bem-estar para bem-trabalhar” que tem como finalidade
a promoção de competências comunicacionais e a criação
de interações mais positivas para um clima organizacional saudável.
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mais formação
Saúde Mental na terceira idade
Treze colaboradoras dos diversos lares realizaram a formação
sobre “Saúde Mental na Terceira Idade”, de 25 horas. Maioritariamente ajudantes de lar, com formação em geriatria, as colaboradoras, que lidam com os idosos diariamente, estão agora
“capazes de adotar um comportamento adequado na prestação
de cuidados a pessoas idosas com doença do foro mental, assim
como na promoção da saúde mental. Na prática profissional,
estão mais aptas a identificar sinais de patologia e a responder
de forma adequada aos mesmos” segundo a formadora da GTI,
Adriana Lima.
Os objetivos da Unidade de Formação de Curta Duração “Saúde Mental na 3ª Idade” são: identificar as questões relacionadas
com a saúde mental da pessoa idosa; enunciar as noções de psicopatologia da pessoa idosa; e diferenciar os recursos comunitários de apoio à pessoa idosa com doença mental.
"Ao longo da UFCD refletiu-se sobre os fatores condicionantes
da saúde vs doença mental. Neste contexto, surgiu o desafio de
realizar uma sessão de formação prática em que pudessem aplicar os conhecimentos adquiridos. A atividade realizada (jogos
seniores) visou proporcionar momentos de bem estar e diversão,
assentes na interação social e na estimulação as competências
cognitivas (memória, concentração, compreensão verbal).
As formandas envolveram-se ativamente na atividade, mostrando-se empenhadas e satisfeitas na sua realização. É de realçar
que as formandas sugeriram que se realizasse a mesma atividade
nos seus locais de trabalho, uma vez que o grupo de formandas
representa 3 equipamentos da SCMB. O grupo considerou a atividade muito positiva e enriquecedora.
Com o aproximar do fim da atividade, a D. Filomena comentava
em jeito de pedido: “venham mais vezes,.., estamos aqui sem fazer nada!” Palavras semelhantes foram partilhadas pela maioria
dos idosos que estavam na sala. Foi uma tarde diferente, na qual
a televisão não foi companhia, pois ninguém lhe prestou atenção… Com os jogos, proporcionamos a estimulação das competências cognitivas mas, acima de tudo, promovemos relações
interpessoais positivas…, memórias das suas histórias, valorização da sabedoria popular, momentos de diversão, cantoria e
muitos sorrisos", explicou a formadora.

As formandas estão agora
“capazes de adotar um
comportamento adequado na
prestação de cuidados a pessoas
idosas com doença do foro
mental, assim como na
promoção da saúde mental".
A opinião das formandas...

Lurdes Araújo
Lar da Misericórdia

Rosa Maria Silva
Lar Santo André

Sónia Dias
Lar N. Srª. Misericórdia

“Acho importante esta formação, porque trabalhamos com idosos e dá-nos
suportes para lidar com
eles no dia-a-dia, ao nível
da saúde. A parte prática é
importante, pois faz com
que os idosos exercitem a
sua mente”

“É uma formação diferente,
aprendemos coisas importantes. No dia a dia é difícil darmos atenção, porque
o tempo é curto, mas há
sempre um esforço e gosto muito de conversar com
eles. Acho importante estes jogos que fazemos, pois
permite-nos lidar com eles
de forma diferente.”
“È importante, na medida
em que nos ajuda a entender algumas reações e comportamentos. As minhas
dificuldades são várias. É a
primeira formação que faço
na SCMB. Estarmos a estudar o que é a depressão ou
o alzheimer permite-nos
identificar as doenças mais
facilmente. Só é pena, como
cuidadores, não termos
mais tempo disponível para
conversarmos com eles.”
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histórias de vida
Nelson Macedo: uma vida partilhada entre a bola e o barro

A sua paixão sempre foi o futebol.
Começou a competir na modalidade aos
14 anos, na freguesia que o viu nascer, em
Areias S. Vicente, mas foi no Santa Maria
FC que deu nas vistas. Foi o Joaquim da
Coelha que assinou a sua transferência
para a equipa de seniores do Gil
Vicente, na época 1961/1962, ainda o
clube se encontrava na 3ª divisão. Mais
tarde, regressou ao Santa Maria FC, clube
que acabou por deixar quando procurou
um futuro melhor no estrangeiro, como
tantos outros portugueses. Mas a
distância não foi impedimento para
continuar a praticar a sua paixão. De facto, integrou a equipa de Bourges quando
as necessidades de pagar a casa familiar
o levaram àquela cidade francesa. Ainda
hoje torce pelo Sporting e faz questão de
nos mostrar a pulseira de elásticos da cor
do seu clube, que comprova que o verde
lhe está no coração.
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Nelson Gonçalves de Macedo, mais conhecido como Carvalho
(nome pelo qual era conhecido o seu pai) foi o primeiro de catorze
filhos do casal Manuel Macedo e Arminda Maciel, “uma equipa de
futebol e mais os árbitros”, uma analogia que gosta de fazer. Nasceu
em 22 de junho de 1938, em Areias S. Vicente, onde cresceu e viveu
a maior parte da sua existência. O pai era oleiro e a mãe doméstica
embora ajudasse o marido naquela arte. Uma mulher que, apesar
de ter dado à luz tantas vezes, era forte e durou até aos 92 anos, enquanto o pai faleceu ainda jovem, aos 47 anos.
Da sua meninice, recorda que matava as galinhas da vizinha que
atrevidamente entravam na cozinha e das consequências dolorosas
de tais atos, quando estes chegavam aos ouvidos do pai.
Estudou até à terceira classe em Areias S. Vicente. Porém, para ser
jogador de futebol no Gil Vicente era exigida a quarta classe, pelo
que foi obrigado a concluir a instrução primária na Escola Gonçalo
Pereira.
Quando iniciou a sua vida profissional como oleiro, ainda adolescente, estava encarregue de fazer o almoço para a família e, de tarde,
de trabalhar o barro. Conforme foi crescendo, foi aprendendo novas
técnicas e a arte de forma mais elaborada. Começou por canecas
pequenas e copos regionais. Seguiram-se malgas de caldo verde e
canecas médias até às grandes. Conjuntamente com uma irmã, foram os únicos a seguir as pisadas do pai na arte da olaria.
Recorda as dificuldades que sentia sempre que era obrigado a levar
cestos de louça para Santo Amaro, a pé, ou quando tinha de ir buscar
água à fonte, em cântaros que depois trazia à cabeça para amassar o
barro. A dureza dos tempos levava a gostos peculiares e, na época da
neve, sentia conforto com a urina das vacas que lhe aquecia os pés.
Aos 19 anos interrompeu a sua vida profissional para integrar o serviço militar. Tinha pouco mais de 20 anos quando começou a namorar com Maria Alice Martins, que era uma jovem costureira lá da
terra. Mulher bonita e cobiçada, mas de muito respeito, só lhe concedeu o primeiro beijo já lá iam nove meses de namoro. Querendo
avançar na sua relação, quis apreçar o casamento, mentindo sobre
uma possível gravidez. Apesar de ser descoberto, o casal uniu-se
tinha ele 23 anos. Do casamento resultaram quatro filhos: Jorge,
Emília, Matilde e Aurélio. O último, considerado um dos moços
mais bonitos da freguesia, acabaria por não resistir a um acidente
aos 19 anos, deixando um grande desgosto e tristeza no coração daquela família.
A vida foi correndo e, seguindo os passos de muitos portugueses,
o Sr. Nelson emigrou para a França, onde exerceu uma atividade
completamente nova numa fábrica dos pneus Michelin.
Com o dinheiro amealhado, conseguiu pagar as dívidas da sua casa
e regressou a Portugal, uma vez que a sua esposa sofria da tiróide e
não queria experienciar viver longe da sua terra natal.
Há cerca de quatro anos perdeu a sua querida esposa, vítima de cancro na tiróide e, ele próprio, foi vítima de uma neoplasia, que lhe retirou a sua independência. Assim, entrou para o Lar da Misericórdia
no dia 23 de maio de 2014. Desde então, recebe a visita regular da
sua família e sente-se particularmente feliz com a dos netos e bisnetos. No Lar da Misericórdia sente que é bem tratado e já fez muitas amizades, seja com as colaboradoras seja com os outros utentes.
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honrar o passado
Fazer o bem - não olhar a quem!
Na verdade, o fenómeno “Misericórdia” marcou, intensamente, não só a comunidade onde
está inserida mas também os Irmãos que, dedicada e voluntariamente, a servem ou serviram,
uma experiência de vida que, se para uns foi
passageira, para outros Irmãos, constituiu um
aturado e longo percurso.
A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos é um
dos casos portugueses mais paradigmáticos.
Até há bem pouco tempo, três ou quatro décadas, mais ou menos, o seu compromisso de
atuação e serviço de apoio aos mais carenciados estiveram reduzidos a uma ínfima parcela
social, retratada no antigo Asilo dos Inválidos,
situado no piso superior da sua ala norte.
Assim foi, mais concretamente, no início das
provedorias do Engenheiro Mário Azevedo,
herdeiro do património legado pela retirada do
Dr. José Gualberto Sá Carneiro - cansado e desgostoso com o comportamento de alguns barcelenses-, que a Santa Casa de Barcelos deu início
a um novo período de desenvolvimento, a seguir
continuado pelas do Dr. Brochado Pedras, atual
Provedor – do simples acolhimento de idosos
numa fase de vida muito difícil, seguiu-se um
período de implementação de novos serviços
integrados no espírito das misericórdias e até
outros novos. E Mesários houve que, devido aos
sucessivos mandatos cumpridos, foram testemunhas fiéis da tal evolução a que a Santa Casa
se submeteu desde a década de oitenta, anos a
fio, numa contínua dedicação e serviço. Então
muitos foram os Irmãos que deixaram o seu tes-

temunho de trabalho sequencial.
Prof. Ilídio Torres
Sem nenhuma intenção discriminatória, nesta Mordomo do
fase de possível mudança, incapaz de ocultar ou Arquivo Histórico
esquecer um passado meritório, atrevo-me a fazer
menção a dois mesários, dois barcelenses, dois
Irmãos da Santa Casa de Barcelos que sempre se
empenharam em servi-la - refiro-me a Rodrigo
Amaral e Eduardo Loureiro (Monteiro) - como
oportunidade de expressar uma satisfação enorme e um grande contentamento por saber que
ambos viveram tantos anos servindo.
De igual modo, essa disponibilidade esteve sempre apoiada no prestígio, cimentado na comunidade, e imensos foram os trabalhos por ambos
prestados em várias instituições barcelenses,
onde justificaram plenamente as capacidades demonstradas no exercício das suas funções de mesários.
O Engenheiro Eduardo (Monteiro) colocou, há 32
anos, ao serviço da valência que lhe foi distribuída,
a sua experiência profissional e o seu amor pela
imagem, nomeadamente na fotografia, oportunidade que permitiu reunir um espólio que enriqueceu o acervo da Casa.
Relativamente a Rodrigo Amaral, com trinta e cinco anos como Mesário, deixou patente uma variedade de aptidões nas últimas Mesas, ao serviço da
Valência Idosa.
Esta referência poderá e será obviamente uma
mais valia para os demais Irmãos, igualmente capazes e dedicados, uma incontornável realidade
do seu contributo, superiormente orientados e de
mãos dadas com as sucessivas Provedorias.

Da Esq. para a Dir. : José Gomes, Dr. Adélio Miranda, Rodrigo Amaral, Pedro Azevedo, Dr. António Pedras,
Dr. José Silva, Dr. José Maria Rodrigues, Eng. Eduardo Gonçalves e Drª. Júlia Martins
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mais património
Novo auditório e sala de formação em funcionamento
As obras de requalificação dos espaços previstos para integrarem a Unidade Museológica
estão concluídas e alguns desses mesmos espaços já se encontram em utilização.
É o caso do novo auditório e da sala de formação, que também servirá de apoio
no circuito museológico.

Auditório Museológico
O novo auditório tem uma capacidade para noventa pessoas
e apresenta-se como uma sala moderna, com tela e projetor
e um sistema de iluminação e som adequados para eventos,
tais como conferências, palestras e assembleias, entre outros.
O chão e as paredes laterais estão revestidos de madeira e,
no teto, encontra-se representada a tela de Nossa Senhora da
Misericórdia, da autoria do pintor Fernando Rosário.
Neste espaço já foi realizada a abertura do curso de pós-graduação, bem como a última Assembleia Geral.

Sala do Arquivo Histórico e de Exposição
As duas salas que constituiam a antiga secretaria foram remodeladas, sendo termicamente isoladas e o sistema de ar
condicionado instalado.
Uma das salas irá receber o arquivo histórico da Santa Casa e
outra servirá para a exposição do património móvel da instituição. A par destas intervenções, está o átrio do antigo hospital, que também servirá de local de receção dos visitantes e
ponto de partida do percurso museológico.

Sala de Arquivo Definitivo
Situadas na parte superior do Salão Nobre, também as obras
das salas do arquivo definitivo já se encontram concluídas.
Foi criada uma sala das máquinas do sistema de AVAC, foram ainda criadas divisões, instalada a iluminação e portas
corta-fogo. O arquivo foi realizado através de prateleiras
metálicas com disposição por setores e datas.

Sala de Formação
A sala de formação tem capacidade para cerca de 25 pessoas
e já se encontra em funcionamento, acolhendo uma das turmas da pós- graduação. A sala foi beneficiada e instalado o
sistema de ar condicionado e de renovação de ar. A par destas, existem mais três salas de apoio, que foram beneficiadas
da mesma forma.

24

Encontro de Gerações

mais saúde
"Mais Horticultura menos Prozac"
Da reflexão sobre o brutal aumento do consumo de anti-depressivos (240% entre 2000 e 2012) poderão admitir-se estas conclusões: o erário público devora-se com benefícios muito duvidosos e a amargura transpira de largos
setores da sociedade.
Os médicos são os agentes bem intencionados dum logro
monstruoso: tratar com fármacos o mal-estar da vida.
Na cultura atual não se aprende a lidar com as tristezas
e as frustrações (se nem se aprende a lidar com o envelhecimento e a morte!...). Os antidepressivos são o reflexo
dessa cultura onde se busca um meio para banir qualquer
mal-estar e os médicos, espartilhados pelo tempo e com
metas de rentabilidade a cumprir, limitam-se a prescrevê-los com a mesma presteza e lógica que um analgésico.
Sob a conivência das sociedades científicas e a batuta do
poderoso marketing farmacêutico, estão a patologizar-se
emoções normais para que estar desanimado, revoltado,
humilhado, triste ou indignado signifique estar doente e
necessitar de antidepressivos.
A depressão converteu-se num tema saturante dos suplementos dominicais e dos aconselhamentos matinais
da T.V. e rádio, um mundo onde cabe todo o infortúnio e
mal-estar psicológico logo elevado à categoria de enfermidade.
Há doenças psíquicas com origem nas monoaminas cerebrais: são os distúrbios depressivos, “a verdadeira” depressão que se manifesta por tristeza e desânimo até a
vida se tornar uma ferida absurda com vontade de morrer. São imprescindíveis os antidepressivos. A incidência
desta patologia é relativamente menor e estável ao longo
da história.
Distinto deste, há outro quadro de tristeza e desânimo,
sobrevindo a uma situação emocional adversa a que o
vulgo chama também “a depressão”. Na classificação psiquiátrica denomina-se Reação Depressiva.
Os consulentes da Depressão Reativa têm um denominador comum: “estar mal com a vida” por humilhação, por
revolta, por perda, por cansaço. São um filão para as seitas
religiosas, para a caterva dos feirantes de bálsamos das
mágoas e, desde logo, para a indústria farmacêutica já que
cada dia mais são os que vão à procura do antidepressivo
que um bem intencionado médico prescreverá.
Que tipo de clínica andamos a fazer? Haverá alternativas
ao paradigma deste ato clínico: “correr” o doente a antidepressivos e esperar, na melhor das hipóteses, o efeito
placebo? Será exequível, no sistema vigente, alterar este
modelo de prática clínica de forma a intervir na raiz da
“depressão”, propondo ao “doente” novos estilos de vida?
Epicuro (Samos 341a.C. - Atenas 270a.C.) defendia,
numa filosofia humanista, que o homem era senhor do
seu destino. Para ele o sentido teleológico da nossa existência era a felicidade traduzida nos prazeres da vida mas,
diversamente das correntes hedonistas que exaltam todos
os prazeres, o epicurismo propõe o prazer à justa medi-

da, longe da exuberância dos luxos, em harmonia com a
natureza, cuidando a saúde do corpo e desfrutando a serenidade do espírito ou ataraxia. Para Epicuro os prazeres desnaturados são fruto de uma civilização decadente,
afastam-nos dos prazeres naturais e necessários que os
sábios devem procurar.
Propunha “voltar ao básico” e “distinguir o que é natural e
necessário para a felicidade do que não o é”.
Voltar ao básico! Será esta a saída quando nos apartarmos
do rumo sinistro que temos seguido e não repetirmos “os
erros que levaram a tão elevado grau de infelicidade: um
dos erros maiores consistiu no modelo consumista da sociedade, com uma estética de vida e um status social decorrente do poder aquisitivo de bens de consumo” (Edgar
Morin).

A Medicina do Estilo de Vida é uma aproximação a estas
questões existenciais e às perguntas acima colocadas.
Surgiu em 2005 nos EUA com o objetivo de formar os
médicos para ensinar os seus consulentes a melhorar a
saúde, mudando o estilo de vida e já tem seguidores entre
nós.
Alguns exemplos: combater o tabaco, afrontando interesses poderosos ( em 1990, 65% dos americanos fumavam,
hoje só 20% o fazem); combater a ubiquidade do ruído
que a toda a hora e em todo o lugar agride o cérebro e dana
o sono; promover o hábito de caminhar e usar bicicleta
(andar a pé era sinal de pobreza e não havia ciclovias);
promover o direito à sesta ( já há, entre nós, uma associação em favor da sesta); melhorar a qualidade dos alimentos e das refeições (movimento slow-food); promover as
hortas urbanas, iniciativa com adesão massiva pela micro-economia que aporta e pelo componente lúdico com
a re-ligação à natureza.
Dr. Mário Vale Lima
Médico Especialista em Psiquiatria
(* Resumo da palestra proferida em 26.10.2014 nas Jornadas da Saúde da SCMB)
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mais social
Voluntariado homenageado em picnic convívio
Realizou-se na passada sexta-feira, na Quinta da
Poça o picnic /convívio do “Elos”, projeto de voluntariado da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos,
que visou reunir idosos e voluntários do concelho de
Barcelos, numa homenagem merecida.
Sendo esta a terceira edição, contou-se com a presença de várias instituições, num total de duzentas
pessoas em representação da Casa do Povo de Alvito, da Associação Perelhal Solidário, do Centro
Social Abel Varzim, do Centro Social e Paroquial de
Arcozelo, do Centro Social e Paroquial de Gilmonde,
da Casa de Saúde S. João de Deus e do Centro Social
de Barqueiros.
Entre muitos convidados a celebrar o voluntariado,
estiveram a vereadora do pelouro da ação social,
Drª. Armandina Saleiro, membros das direções das
várias instituições presentes e os responsáveis pelo
Projeto Elos da Santa Casa, os Mesários Drª. Júlia
Martins e Engº Eduardo Gonçalves e Engª. Isolete
Matos, assim como os restantes elementos da Mesa
Administrativa d a Santa Casa.
O Sr. Provedor, Dr. António Pedras, enalteceu o trabalho dos voluntários junto das instituições e real-

Mimar os idosos
A escola de formação Bellekorpus esteve nos Lares Santo André e Nossa
Senhora da Misericórdia no âmbito do
projeto Elos, de voluntariado, a mimar
as nossas idosas com serviços de manicure.
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çou a importância daqueles momentos de convívio
para os idosos.
O evento iniciou-se com a dinamização de uma aula
de ginástica pela Barcelos Saudável. Após o picnic,
continuou a animação com as atuações da Banda
Plástica de Barcelos, do Grupo Cantadeiras de Alvito e do “Ofir Show”. A iniciativa resultou num ambiente diferente do habitual, de grande alegria, com
muito bailarico à mistura. Estes momentos de animação foram partilhados pelos idosos e voluntários
que diariamente, dispensam parte do seu tempo na
ajuda ao próximo.

Teatro: "O Doido e a Morte"
Realizou-se o Dia do Teatro
para o Idoso, numa organização conjunta da Junta
de Freguesia de Carapeços, APACI e Misericórdia
de Barcelos, no âmbito do
Grupo do Terceiro Setor da
Rede Social. A iniciativa
levou 256 idosos a assistir
à peça de teatro "O Doido e
a Morte", pela Associação
Vamos a isso, no Teatro Gil
Vicente.

Encontro de Gerações

Breves
Novo fardamento

Eira recuperada

Janelas da fachada do edifício
sede vão ser substituídas

A eira junto à Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Santo António,
na Quinta da Ordem, composta por coberto da eira, eira, pequena copa e casas
de banho, foram alvo de uma intervenção.
Totalmente recuperada, a zona conta
também com espaços ajardinados, iluminação e uma escadaria, que a embelezam.
Também o espaço envolvente foi alvo de
beneficiação.
O espaço acolhedor foi estreado no final
das IV Jornadas da Saúde, após uma visita à UCCI, que contou com o Presidente
da ARS Norte, Dr. Castanheira Nunes, aí
tendo decorrido um almoço volante.
As colaboradores que exercem
funções de acolhimento de
clientes, na receção, tesouraria e portaria, apresentam-se
agora com um fardamento
que, associado ao seu sorriso,
contribui para a boa imagem
desta Santa Casa.

próximas atividades
MISERICÓRDIA
Outubro
- Cerimónia de entrega do certificado SGQ
- Homenagem à Comendadora Maria Eva
Nunes Corrêa
Novembro
- Inauguração da UCCI

Ficha Técnica

Dezembro
-Inauguração do Núcleo Museológico
- Lançamento do IIº Volume "Apontamentos
para a História de Barcelos"
- Sarau cultural
- Ceia de Natal dos colaboradores

As janelas da fachada do edifício sede
vão ser substituídas, no decorrer do mês
de outubro.
Esta alteração, pensada há muito tempo,
vai tomar forma, com a adoção de soluções estéticas e técnicas mais adequadas
às necessidades atuais. As novas janelas
irão incorparar uma melhoria substancial
ao nível do isolamento térmico e acústico. Tal permitirá a melhoria das condições de trabalho para os colaboradores
dos Serviços Centrais e para os utentes
do Lar da Misericórdia que se encontram
instalados nos quartos voltados ao Campo da República.

Obras no berçário do CAF
Realizaram-se obras na Creche As Formiguinhas, no espaço do berçário, que
agora se encontra transformado numa
sala de berços e numa sala parque.

INFÂNCIA

TERCEIRA IDADE

Outubro
- Painel de Outono com as famílias – CAF
- Dia do Animal - Visita ao Centro Hípico de
Areias de Vilar - CAF
- Saberes e sabores de Outono - IRSI
- Dia Mundial dos Correios – CIB - CAF
- Festa de Outono - CATL
- Semana da Alimentação
- Festa de Halloween

Outubro
- Visita ao Convento de Areias de Vilar
- Passeio a Belinho - Esposende
- Projeto Bem Envelhecer*
- Campeonato de Boccia*

Novembro
- Comemoração do S. Martinho
- Exposição “O Outono” - IRSI
- Dia do Pijama
Dezembro
- Decoração da árvore de Natal - IRSI
- Festas de Natal

Coordenação: António Pedras (Dr.) e José Silva (Dr.)
Redação: Isabel Oliveira
Colaboradores: Diretor Geral/ Coordenadoras Gerais
/ Diretores Técnicos/Técnicos/ Prof. Ilídio Torres
Conceção Gráfica: Isabel Oliveira
Edição: Setembro de 2014

Novembro
- Dia de S. Martinho
- Peça de Teatro "Vem aí o Zé das Moscas"
- Comemoração do Dia de Santo André

Dezembro
- Exposição "Presépios de Natal"
-Concerto de Natal Interinstitucional
- Festas de Natal
- Baile de Fim do Ano
*Também a realizar nos meses seguintes

Periodicidade: Quadrimestral
Tiragem: 1250 exemplares
Execução Gráfica: Gráfica Vilaverdense, Artes Gráficas, Lda
Distribuição Gratuita
Propriedade: Santa Casa da Misericórdia de Barcelos
Dep. Legal: 206938/04
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Centro de
Dia
Para um serviço de
qualidade!
Serviços:
.Social
.Animação Cultural
.Ginástica
.Psicologia Clínica
.Nutrição
.Transporte
.Outros....

