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editorial

"Eu sou eu e a minha circunstância, e se não 
a salvo a ela não me salvo a mim", refletiu um 
dia Ortega y Gasset numa das suas medita-
ções.
A Vida, das Pessoas ou das Instituições, é 
marcada por momentos de decisão e de-
finição. Alguns desses momentos são de-
terminados pela nossa vontade, outros não 
derivam diretamente da mesma mas influen-
ciam, de alguma maneira, as nossas ações. 
No fundo, da mesma forma que o Homem é 
o Homem e a sua Circunstância, também as 
instituições são elas próprias e as circunstân-
cias que as rodeiam. 
Desafiou-me, no bom sentido, o Sr. Provedor 
a escrever um Editorial para o "Encontro de 
Gerações". Faço-o de forma pouco conven-
cional: partindo de momentos importantes, 
quatro, do último ano da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Barcelos. Momentos que in-
fluenciaram a sua ação ou que a podem vir a 
influenciar no Futuro.

16 de dezembro de 2014. Há quase um ano 
era assinado o "Compromisso de Cooperação 
para o Setor Social e Solidário" que estabele-
cia as bases da cooperação entre o Estado e 
o Setor Social para 2015 e 2016. Esse acordo, 
assim dita o preâmbulo, visava o "desenvolvi-
mento de novos modelos de respostas sociais 
em Portugal" e "volta a dar corpo ao que tem 
sido a política adotada(...) na conceção de um 
Estado parceiro, cooperante e que confia nas 
instituições sociais e no trabalho de proximi-
dade que desenvolvem, invertendo a política 
de índole tutelar e de distanciamento...". Para 
a Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, no 
entanto, esse acordo não augurava as mes-
mas perspetivas que, por exemplo, para as 
suas congéneres de Braga, Vila Verde, Vila do 
Conde ou Ponte de Lima, para citar apenas 
algumas da região. Refiro-me, em concreto, 
ao facto desse Compromisso não contemplar 
qualquer verba ou acordo para contratuali-
zação da "metade" da Unidade de Cuidados 
Continuados que faltava abrir.

21 de dezembro de 2014. Chegava ao fim o 
processo de eleição dos novos orgãos sociais 
da Santa Casa. A equipa que constitui a Mesa 
Administrativa atual vencia as eleições com 
um projeto de natureza Personalista. Encer-
rava-se um ciclo, abria-se um "tempo novo", 
mobilizador de uma nova Esperança. 

29 de julho de 2015. Num despacho conjunto 
da área da Saúde e da Solidariedade Social, o 
Estado comprometeu-se a contratualizar, en-
tre outras, com a Santa Casa da Misericórdia 
de Barcelos a abertura de 20 novas camas de 
cuidados continuados. Foi o resultado de uma 
ação persistente de sensibilização aos poderes 
públicos para a importância de não se deixar 
a Unidade de Cuidados Continuados de Santo 
António com apenas um piso aberto. Na prá-
tica, nesse momento, fez-se a diferença entre 
deixar de ter uma fonte de prejuízos mensais 
significativos e permanentes preocupações 
quanto ao futuro ou ter um equipamento cujo 
funcionamento seja sustentável. 

26 de outubro de 2015. A Mesa Administrati-
va da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos 
delibera, num esforço financeiro grande mas 
de inteira justiça, aumentar as remunerações 
de 292 dos seus 340 colaboradores do quadro. 
Fê-lo, não de forma discricionária ou sem 
critério, mas, seguindo as premissas cons-
tantes do acordo que a União das Misericór-
dias subscreveu, há menos de um mês, com 
os representantes dos seus trabalhadores. É 
importante que se diga que esse acordo so-
cial da UMP não se aplica, necessariamente, 
às Santas Casas da Misericórdia e respetivos 
trabalhadores. A Santa Casa da Misericórdia 
de Barcelos não era obrigada a fazê-lo, como 
de resto a própria UMP reconhecia em nota 
informativa.
Este esforço implica que se deixe de fazer esta 
ou aquela obra. Mas a Vida é feita de escolhas. 
Para nós, para esta Mesa Administrativa, há 
prioridades e prioridades. E as Pessoas de-
vem estar no centro da Ação. Não com meras 
palavras vãs ou de Circunstância (e aqui vol-
tamos a Ela, à Circunstância!) mas com atos 
concretos. 
Numa instituição que é feita de Pessoas e para 
as Pessoas nada mais justo que tentar melho-
rar as condições de trabalho de quem, no dia 
a dia, tenta prestar o melhor serviço às Crian-
ças, aos Idosos, aos Doentes, aos Utentes, 
àqueles que são a razão de ser de toda a Santa 
Casa.
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mais notícias

Compromisso da Irmandade aprovado 
em Assembleia Geral Extraordinária

O documento desenvolvido por uma co-
missão designada pela Mesa Administra-
tiva, tendo por base um modelo fornecido 
pela União das Misericórdias Portuguesas 
e pela Conferência Episcopal Portuguesa, 
foi apresentado e discutido amplamen-
te por todos os Irmãos presentes, com a 
aprovação por maioria de alguns artigos 
específicos do referido Compromisso.
Ao aprovar esta revisão do Compromisso, 
a SCMB cumpre o designado no Decreto-
-Lei nº 172-A/2014, de 14 de novembro, 

Foi aprovado por 
unanimidade, na
generalidade, a revisão do 
Compromisso da Irmandade da 
Santa Casa da Misericórdia de 
Barcelos (SCMB), 
em Assembleia Geral 
Extraordinária, decorrida no 
dia 24 de julho, no auditório da 
instituição.

que obriga as Misericórdias a adequarem os seus compromissos à nova 
lei sob pena de perderem a qualificação como IPSS e o respetivo registo 
ser cancelado. O Compromisso da SCMB aprovado seguiu para o Bispo 
Diocesano para homologação.
No segundo ponto da Ordem de Trabalhos foi apresentado um Relatório 
de Auditoria Forense, solicitado pela atual Mesa Administrativa, a um 
conjunto específico de procedimentos internos desenvolvidos pela an-
terior gestão da SCMB, o qual resultou numa discussão alargada pelos 
irmãos presentes, no contributo de todos para a defesa das melhores prá-
ticas de gestão  por parte da instituição.
Por fim, no terceiro ponto da ordem de trabalhos, foi autorizada a aliena-
ção de um prédio rústico, em Vila Boa.

Santa Casa e Hospital de Santa Maria Maior assinaram 
protocolo

A Santa Casa Misericórdia de Barcelos (SCMB) e o Hospital Santa Ma-
ria Maior E.P.E. (HSMM) estabeleceram um protocolo de cooperação, 
no dia 7 de agosto.
Esta parceria baseia-se numa troca de benefícios entre as duas partes, 
destinando-se a regular as relações de serviços prestados entre a SCMB 
e os colaboradores e familiares diretos do HSMM.
Os colaboradores do HSSM poderão usufruir de várias vantagens na 
inscrição dos seus filhos nos equipamentos da instituição e a SCMB 
disponibilizará uma educadora e uma equipa de animação para o ser-
viço de pediatria.
O HSMM irá desenvolver programas de promoção de saúde que abran-
jam crianças da SCMB e organizar sessões de esclarecimento, palestras 
e rastreios de saúde, sobre temas de interesse comum, em articulação 
com o serviço de pediatria, nomeadamente sobre alimentação, desen-
volvimento, vacinação, saúde oral, doenças infecciosas e febre, entre 
outros.
O Provedor da SCMB, Vítor Coutinho, congratulou-se com este proto-
colo que junta assim duas das maiores instituições do concelho. 
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Mudança de imagem da frota
A Santa Casa da Misericórdia de 
Barcelos iniciou o processo de re-
novação e melhoria da imagem da 
sua frota. Em finais de setembro 
foram entregues os três primei-
ros veículos - recentes aquisições 
desta instituição destinadas ao 
Serviço de Apoio Domiciliário de 
Barcelos – às colaboradoras que 
prestam o serviço diariamente 
aos nossos utentes.
A predominância do azul e as 
imagens ilustrativas do dia a dia 
da instituição nas laterais permi-
tirão, a partir de agora, uma me-
lhor identificação da Santa Casa.

"A Avenida das Oliveiras" embeleza Quinta da Ordem

A Quinta da Ordem beneficiou de 
uma requalificação paisagística na 
zona junto ao Lar Santo André, Cen-
tro de Medicina Física e de Reabili-
tação e Unidade de Cuidados Conti-
nuados Integrados de Santo António.
Os terrenos propriedade da Santa 
Casa foram alvo de trabalhos de lim-
peza e de remoção de lixos ali depo-
sitados e dessa intervenção advieram 
posteriormente zonas ajardinadas, 
um espaço mais aberto e embelezado. 
"A Avenida das Oliveiras” é o resul-
tado, por um lado, de trabalhos de 
jardinagem com a plantação de relva, 
árvores e da colocação de artefactos 
antigos. Por outro lado, da construção 

de muretes para suporte do novo gra-
deamento e de passeios que melho-
ram a circulação dos transeuntes.
“Esta é uma iniciativa importante que 
trouxe mais vida àquela zona. Trata-
-se de uma obra de grande impacto 
a custos reduzidos uma vez que se 
aproveitou toda a estrutura existen-
te, usando-se terra preta, oliveiras e 
utensílios antigos, que existiam em 
terrenos e numa habitação da ins-
tituição, para tornar esteticamente 
mais bonitas as zonas ajardinadas. 
Houve também o cuidado de colocar 
iluminação LED como forma de pou-
pança no que diz respeito aos gastos 
energéticos.  O objetivo de melhorar 

as condições para os utentes foi, as-
sim, cumprido e tendo em conta o 
resultado final podemos afirmar que 
fomos além das expetativas” explicou 
o Mesário responsável pelas obras, 
Carlos Vinagre. 
Para a Quinta da Ordem está em es-
tudo, ainda, um parque fitness, com 
algumas máquinas de ginástica no 
exterior, como forma de promoção da 
vida ativa e saudável da comunidade 
barcelense.
Também o interior do Centro de Me-
dicina Física e de Reabilitação foi alvo 
de beneficiação com obras de ma-
nutenção e conservação na zona das 
piscinas e balneários.
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Bébé Feliz na Santa Casa

Passeio dos colaboradores foi um sucesso

A Santa Casa estabeleceu um protocolo com a delegação 
de Barcelos da Cruz Vermelha Portuguesa cedendo parte 
das instalações da Casa de Santa Maria entidade que di-
namiza o Projeto Bebé Feliz -, que auxilia grávidas e mães 
com filhos com idades até aos 2 anos em situação de pre-
cariedade socioeconómica do concelho de Barcelos. Ao 
ceder as instalações temporariamente, a SCMB cumpre 
a sua missão de caráter social e de apoio à comunidade.

Em maio, realizou-se a primeira auditoria de acompa-
nhamento da certificação do Sistema de Gestão da Qua-
lidade (SGQ) da SCMB. O objetivo era confirmar que o 
SGQ cumpre todos os requisitos da norma de referência 
e requisitos legais e regulamentares aplicáveis; está efeti-
vamente implementado e mantido e é eficaz, conduzindo 
ao cumprimento dos objetivos e à realização da política da 
organização. O resultado da auditoria foi muito positivo.

Auditoria da Qualidade

ASAE doou vestuário à SCMB

A Santa Casa da 
Misericórdia de Barcelos 

proporcionou aos seus 
colaboradores um passeio 

a Ponte de Lima, a Arcos de 
Valdevez e a Monção, 

nos dias 3 e 10 de outubro. 
Além do almoço convívio, a 

visita ao Palácio da 
Brejoeira (Monção)foi  

um dos momentos 
mais apreciados.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 
(ASAE) doou à Santa Casa da Misericórdia de Barcelos 
520 peças de vestuário (fatos de treino e sweats) num ato 
oficial, que contou com a presença do Inspetor-Geral da 
ASAE, Pedro Gaspar Portugal, sendo a Santa Casa repre-
sentada pela Presidente da Assembleia Geral, Manuela 
Dantas. 
A Santa Casa fica, agora, responsável pela descaracteriza-
ção do material, de forma a poder distribui-lo por famílias 
carenciadas, sem vestígios da marca.
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As comemorações dos 515 anos desta Santa e Real Casa  tiveram por base um programa rico 
em atividades de vários âmbitos, desde o desportivo, ao cultural, ao longo do mês de maio.

Dia 10  | Duzentos participantes na Caminhada à Franqueira para assinalar "Mês de Maio, Mês do Coração"

Dia 5 | Missa Comemorativa do Dia da Mãe Dia 17  | Dia da Família nos lares
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Moderada pela jornalista do Porto Canal, Ana Filipa Gomes, a pales-
tra iniciou com a intervenção do Bispo Auxiliar de Braga, Dom Fran-
cisco Senra, que explicou a importância do período de adaptação do 
idoso após a integração em lar, que deve ser encarado com realismo e 
humanismo. "Por mais eficaz que seja a instituição, o lugar da família 
não será colmatado na íntegra, pelo que a família tem de fazer parte 
da instituição e manter a normalidade dos laços afetivos”, lançando 
o desafio às instituições para estarem abertas a esta osmose. Salien-
tou que “continuam a ser muitos os que querem manter os pais até ao 
final da sua vida”, considerando-os “heróis do quotidiano” e propõe a 
revisão do estatuto do cuidador no código do trabalho, a promoção de 
benefícios fiscais e formação em gerontologia .
Também o Professor Catedrático da Faculdade de Medicina de Coim-
bra, Prof. Doutor Fernando Regateiro, afirmou que a melhor opção 
para um envelhecimento ativo é “encontrar espaço na família que 
deverá assentar em três pilares: na saúde, na participação e na segu-
rança”. Descreveu os fatores que promovem o envelhecimento ativo 
nomeadamente pessoais, sociais, de saúde, do ambiente físico e eco-
nómicos. Apresentou, ainda, dados relativos ao envelhecimento po-
pulacional lançando alguns desafios para a saúde, nomeadamente o 
facto do Sistema de Saúde ter de desenvolver estratégias para resolver 
os problemas resultantes do envelhecimento da população e do con-
sequente aumento de doenças crónicas; o utente transformar-se no 
gestor da sua saúde e o médico de família ser o centro de toda a gestão 
da saúde e episódios de uma carteira de utentes. Realçou a impor-
tância da valorização do idoso, que deve ser encarado não como um 
peso no orçamento mas como um poder para o desenvolvimento. Por 
fim, referiu algumas razões para se valorizar o domicílio e se escolher 
a própria casa para envelhecer tais como manter as suas rotinas, ser 
livre e independente, querer paz, o gosto pela sua casa e uma conse-
quente maior satisfação. Frisou a importância da transmissão da sa-
bedoria do avô para o neto "nesta sociedade em que o jovem tende a 
isolar-se".
A encerrar a palestra esteve o Professor da Universidade Católica e 
sociólogo, Prof. Doutor Eduardo Duque, que fez uma reflexão sobre 
os valores instalados nas mentalidades e a necessidade de atuarmos 
coletivamente dando primazia à diversidade de pensamentos.
Afirmou, ainda, que devem mudar-se as mentalidades e pensar que 
estamos todos a envelhecer e essa velhice prepara-se hoje. Explicou 
que deve existir uma maior consciência de que o tempo se vai en-
curtando e que uma sociedade que não cuida dos seus idosos é uma 
sociedade sem alma. "Há que valorizar o idoso na sociedade, os seus 
conhecimentos e a sua experiência de vida".

Dia 24  | Open Day com atividades das 
diferentes valências da instituição

Dia 17 | Encontro de Famílias promovido pela 
valência de Infância, na Quinta da Poça

Dia 27  | Projeto Bem Envelhecer

Dia 26 | Palestra "A Família e o Envelhecimento Ativo"
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A missa e a sessão solene contaram com a presença de diversas 
individualidades nomeadamente o diretor da Segurança Social de 
Braga, Rui Barreira e o presidente da Câmara Municipal de Barcelos, 
Miguel Costa Gomes
O Provedor, Vítor Coutinho, fez um balanço positivo das cerimónias 
dos 515 anos,  na sessão solene, que sucedeu à missa presidida pelo 
Bispo Auxiliar de Braga, Dom Francisco Senra.
O Provedor avaliou os primeiros quatro meses de trabalho à frente 
dos destinos da instituição dizendo que “neste novo tempo procu-
ramos criar um caminho, uma forma de estar e de ser na organiza-
ção dos serviços internos, na motivação dos recursos humanos e na 
definição de prioridades a nível de equipamentos. Estas são áreas 
de intervenção que nos devem tocar a todos, para darmos os pas-
sos certos no fortalecimento e na grandeza da instituição”. Os três 
pontos chaves do sucesso serão “apostar na inovação, na formação, 

Dia 31| Missa e Sessão Solene

Sarau Musical

Para encerrar as comemorações, decorreu um 
sarau musical protagonizado pelo Coro Canta-
cellis e, ainda, por Christelle do Vale (violino), 
Rubén Fangueiro (violino), Ângela Teles (Viola 
D'Arco), Adriana Dantas (Violoncelo) e Diogo 
Zão (Órgão). A Direção esteve a cargo de Cos-
me Campinho. 

Homenagem a alguns colaboradores com mais anos de Santa Casa

no humanismo e nas práticas de excelência nos 
cuidados prestados”.
O diretor do Centro Distrital da Segurança So-
cial de Braga, Rui Barreira,  reforçou que, em 
conjunto, “continuaremos a ser parceiros para 
encontrar soluções para as pessoas”.
Já o presidente da Câmara Municipal de Bar-
celos, Miguel Costa Gomes, abordou a questão 
das candidaturas a apoios comunitários indi-
cando que a SCMB deverá aguardar uma res-
posta adequada aos novos tempos de dificul-
dades para todos. Por fim, Ilídio Torres fez uma 
abordagem à história da instituição salientando 
o papel social da Misericórdia ao longo dos seus 
515 anos.
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mais terceira idade

Semana do Idoso 

Desfolhada minhota Missa comemorativa do Dia do Idoso

Na praia

Algumas atividades

Em visita a Fátima

Utentes visitam S. Bartolomeu do Mar Conhecendo o Museu do Ouro

O dia 1 de outubro assinala o Dia Internacional do Idoso. 
Como é já hábito, a Santa Casa homenageia os seus idosos 
com a "Semana do Idoso", uma iniciativa que contou com 
atividades diárias, que visam essencialmente promover o 
envelhecimento ativo.
O programa incluiu uma desfolhada, no Lar Santo André, 
que contou com a animação da associação Motocavaqui-
nhos; uma missa comemorativa do Dia do Idoso com ani-

mação do Coro Sénior; uma visita a Santa Luzia; a partici-
pação num evento promovido pela Câmara Municipal de 
Barcelos, na Quinta do Chuva, que juntou alguns artistas 
de renome nacional como "Toy", "Vítor Rodrigues" e "Nel 
Monteiro".
Os idosos participaram, ainda, no projeto bem-envelhe-
cer, com um passeio de barco à Barragem da Caniçada, em 
Vieira do Minho.
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Marchas em Silveiros e no Lar R. Dona Leonor

Formação sobre liderança e gestão 
A valência de Terceira Idade da 
SCMB, participou numa forma-
ção sobre "Liderança e Gestão de 
Equipas", no dia 2 de junho, com a 
presença da Coordenadora da va-
lência, Diretores Técnicos, Coor-
denador da Saúde e Encarrega-
das de setor. O objetivo principal 
foi desenvolver competências de 
liderança como um investimen-
to fundamental: as organizações 
necessitam que os seus quadros, 
responsáveis e técnicos superio-
res saibam "agir"ou ”fazer agir”, de 
forma autónoma, co-responsável 
e competente.
Esta formação foi organizada pela 
Instituição em parceria com a em-

presa SCA, dirigida pela Empre-
sa de Formação Cegoc/ Beyond 
Knowledge e pelo formador Al-
berto Rendo. 

Todos os participantes considera-
ram esta formação muito impor-
tante para o desenvolvimento do 
seu trabalho.

SCMB no Concurso Bengal'art

Decorreu, no dia 26 de junho, a Festa dos Santos Po-
pulares no Centro Social Comendadora Maria Eva 
Nunes Corrêa, em Silveiros, com as marchas pelos 
nossos idosos e pelas crianças do pré-escolar de Sil-
veiros. 
Seguiu-se a animada atuação de Carlos Verde e de 
Tatiana, que brindaram os presentes com músicas 

populares e ao desafio. No final, houve um tradi-
cional lanche convívio.
Já no dia 30, os idosos  do Lar Rainha D. Leonor e 
os meninos do CATL tiveram a oportunidade de 
assistir às Marchas pelo grupo de idosos que ma-
ravilharam os presentes com as suas danças tradi-
cionais.

Bingo no Centro de DiaVisita à exposição de Terços

Outras atividades 
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Os 25 anos do Lar Nossa Senhora da Misericórdia
Integrado nas comemorações dos 515 anos 
desta Santa e Real Casa, o aniversário dos 25 
anos do Lar Nossa Senhora da Misericórdia 
foi assinalado pelos Órgãos Sociais, colabo-
radores, antigos funcionários e utentes da-
quele equipamento.
Para assinalar a data, realizou-se um almoço 
convívio que culminou com o cantar dos Pa-
rabéns àquele equipamento inaugurado há 25 
anos pelo Eng. Mário de Azevedo, então Pro-
vedor da instituição.
O Provedor Vítor Coutinho enalteceu o tra-
balho dos colaboradores ao longo dos anos e 
explicou, igualmente, que os Órgãos Sociais 

têm sido exemplares ao trabalharem em equipa, privilegiando o hu-
manismo e dando ênfase aos afetos. Relembrou, ainda, os tempos di-
fíceis que correm e a necessidade de todos continuarem a marcar a 
diferença pela excelência do trato aos utentes.
A Mesária Arminda Rosendo relembrou a abertura do Lar Nossa Se-
nhora da Misericórdia há 25 anos com a emoção de quem vivenciou o 
início de um equipamento que, na altura, se apresentava como sen-
do muito moderno e original, com uma estrutura em meia-lua pouco 
convencional. Recordou o trabalho meritório dos colaboradores pelo 
seu empenho e dedicação a todos os utentes que foram passando pelo 
lar. Depois do almoço, foi descerrada uma placa comemorativa com 
uma homenagem a Rodrigo Amaral, que integra os órgãos sociais há 
cerca de 37 anos. No final, realizou-se uma missa na capela daquele 
equipamento.

Peregrinação à Franqueira

Em setembro, realizou-se a Peregrinação à Franqueira 
com a valência de Terceira Idade com saída do andor da 
Nossa Senhora da Franqueira da Igreja da Misericórdia. 
A procissão foi motorizada até ao Monte da Franqueira, 
seguindo-se uma missa presidida pelo Prior de Barcelos, 
D. Abílio Cardoso, animado pelo Coro Sénior. Momentos  
vividos com muita fé pelos idosos da Santa Casa.
No final, houve lugar a um lanche convívio.

Terceiro lugar para a SCMB na 
Final do Campeonato de Boccia
A equipa de boccia da SCMB arrecadou o 3º lugar do 
Campeonato da modalidade promovido pelo Município, 
após várias jornadas a competir com outras instituições 
do concelho.
A final aconteceu, no dia 17 de julho, no pavilhão Munici-
pal. Após os jogos da manhã, o grupo de idosos almoçou 
no parque da cidade.
O encerramento deu-se com música e ginástica sénior. 
No final, a SCMB recebeu a sua taça.
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mais infância

Festas de Final de Ano

Na Creche As Formiguinhas houve "Festa na Quinta".

O Centro Social Comendadora Maria Eva Nunes Corrêa 
dedicou a sua festa ao Flower Power.

O Centro Infantil de Barcelos (CIB) aproveitou para reali-
zar uma marcha popular junto ao seu equipamento.

Também a Creche Familiar desfilou para os barcelenses 
conjuntamente com o CIB.

Na "Noite Branca", o Rainha Santa Isabel e o Centro de 
Atividades de Tempos Livres deram espetáculo.

O final do ano letivo  é sempre vivido com 
grande entusiasmo pelas crianças, que  se 

preparam para as festas de despedida 
antes de umas merecidas férias 

com os seus pais.
Este ano não fugiu à regra e, entre desfiles e 
muita dança, todos deram o seu melhor nos 

diferentes equipamentos da Misericórdia 
cujos temas variaram desde o Flower Power, 

Marchas Populares,  Há Festa na Quinta e 
Noite Branca.
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Galas de Finalistas

Os meninos finalistas 
dos vários equipamen-
tos de Infância da SCMB 
participaram nas respe-
tivas “Galas de Finalis-
tas”, entre os dias  6 e 9 
de julho, no edifício sede 
da instituição.

Os meninos, vestidos a rigor, fo-
ram recebidos pelas suas educado-
ras que lhes colocaram as faixas de 
finalistas e, como estrelas da noite, 
desfilaram na passadeira vermelha 
que os levou até ao auditório do 
Núcleo Museológico, onde decor-
reram as várias cerimónias.
Recebidas com um momento mu-
sical clássico, proporcionado pela 
Escola de Música Espaço M, as 
crianças ouviram com atenção o 
poema que lhes foi dedicado como 
forma de homenagem.
Seguiu-se o momento da entrega 
das cartolas e diplomas pelos re-
presentantes dos Órgãos Sociais 
da Santa Casa e uma música can-
tada pelas educadoras e finalistas 
para os pais intitulada “Voarei”.
A música deu lugar às danças de 
salão já no exterior do edifício, 
frente à Igreja da Misericórdia com 
um par de profissionais da Escola 
Pé de Dança.
A noite terminou com um convívio 
animado.
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Férias de Verão no Centro de Ativ. de Tempos Livres

Obras nos equipamentos da infância

Muita diversão e bom tempo passado com os amigos de 
sempre ou os recém-criados, foram assim as Férias de 
Verão no Centro de Atividades de Tempos Livres. Houve 
muitas brincadeiras para partilhar desde ateliers de pin-
tura, atividades na Casa da Juventude, Brincadeiras no 

Centro Infantil de Barcelos
O Centro Infantil de Barcelos está 
a ser alvo de obras de requalifica-
ção tendo já sido concluídas as de 
substituição da cobertura. As placas 
de fibrocimento foram removidas 
e substituídas por placas em chapa 
isotérmica. As obras já realizadas in-
cluíram uma intervenção no interior 
do edifício, com a remoção dos te-
tos em cortiça e a colocação de tetos 
falsos em placas amovíveis de gesso 
cartonado perfurado, com isolamen-
to acústico e instalação de luminárias 
encastradas. 
A decorrer encontra-se a adaptação 
do polivalente em  ludoteca  e uma 
sala de creche; a requalificação do hall 

da entrada e a adaptação para uma 
porta de controlo de acesso; a remo-
delação de uma casa de banho e refei-
tório da creche  e a pintura da sala  de 
descanso das colaboradoras.

Infantário Rainha Santa Isabel
O Infantário Rainha Santa Isabel viu 
criada uma sala ludoteca, onde se 
realiza a receção e entrega das crian-
ças. Este novo procedimento permi-
te dinamizar os finais de tarde das 
crianças com maior conforto e tam-
bém maior controlo.
Foi, ainda, criada uma sala de estar 
para os colaboradores usufruírem de 
um maior conforto durante as suas 
pausas.

Centro Social Comendadora Maria 
Eva Nunes Corrêa
A sala do berçário do Centro Social 
Comendadora Maria Eva Nunes Cor-
rêa, em Silveiros, viu reavaliada a ca-
pacidade de 45 para 67 crianças.

Creche As Formiguinhas
A Creche As Formiguinhas foi o pri-
meiro equipamento contemplado  
com o sistema biométrico de controlo 
de entradas. Com este novo sistema, 
existe uma maior segurança e contro-
lo no momento da entrega da criança.
Todos os equipamentos vão ser con-
templados com sistema biométrico  
para maior controlo de acesso das 
pessoas.

Algumas atividades

Desfolhada no CAF Crianças do CIB nas vindimas Dia Mundial da Criança no CSCMENC

Parque, Capoeira, Concurso de Dança, Culinária, Visita 
aos Jardins de Ponte de Lima, Jogos ao Ar Livre, Karao-
ke, visita ao Núcleo Museológico da Santa Casa, visitas 
aos Parques da Devesa (Famalicão) e de Forjães, Piscina, 
Praia e ainda um Torneio de Futebol.
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Valência de Infância reestruturada

1- Qual o balanço que faz atualmente 
da valência?
Antes de assumir este cargo, estudei 
a realidade da valência de Infância 
durante cerca de dois meses. Basean-
do-me em documentos, visitas aos 
diversos equipamentos e no contacto 
com os colaboradores, fui analisando 
os seus pontos fortes e fracos para 
planear estratégias de melhoria, que 
se reflitam no futuro.
A realidade não é, neste momento, 
favorável tendo em conta que apre-
senta um défice no que diz respeito 
aos aspetos económicos e financei-
ros, um défice que queremos diminuir 
gradualmente. Pelo facto da Santa 
Casa ter assumido o seu papel de ins-
tituição de solidariedade social, cerca 
de 80% das famílias das crianças que 
frequentam os nossos equipamentos 
pagam mensalidades muito baixas, 
devido aos seus parcos rendimentos 
e isso traduz-se no orçamento.
Há necessidade de uma reestrutura-
ção geral da valência, a vários níveis.

2- O que vai implicar essa reestrutu-
ração?
Como educadora de infância tenho 
noção dos problemas que existem 
no dia-a-dia dos infantários e como 
coordenadora geral estou já a assumir 
um papel ativo, estando no terreno, 
mais perto dos nossos clientes e dos 
nossos colaboradores.
Após um processo de análise e ava-
liando as competências de todo o 
quadro técnico qualificado, é possível 
implementar um sistema de mobili-
dade/rotatividade das chefias inter-
médias (Diretoras técnicas e Coorde-
nadoras Pedagógicas). Este processo 
durará 3 anos letivos, tempo de du-
ração de um projeto educativo. Após 
o fecho deste período é selecionada 
outra técnica para a função anterior, 
sendo um processo que engloba to-
dos os colaboradores com habilita-
ções académicas para o cargo.

Esta reestruturação tem como objeti-
vo motivar as nossas educadoras, que 
poderão agora assumir um papel na 
direção técnica. Não será, portanto, 
um cargo vitalício mas que permiti-
rá criar um grupo de trabalho unido, 
com uma melhor compreensão dos 
problemas e com ideias inovadoras.
A nível da requalificação dos espaços, 
já iniciamos algumas obras e quere-
mos adaptar as nossas infraestru-
turas de forma a apresentar espaços 
mais adequados às exigências dos 
nossos clientes.

3- Quais os principais desafios que 
tem pela frente? 
O mais importante será fazer face ao 
défice e, para tal, serão tomadas al-
gumas medidas. Tivemos já o aval da 
Segurança Social para alargarmos a 
capacidade da Creche em Silveiros de 
45 para 67 bebés, rentabilizando, as-
sim, o espaço existente.
Também através da adaptação dos 
espaços, tornando-os mais funcio-
nais, pretendemos rentabilizar os re-
cursos humanos da valência.
Queremos também criar um equipa-
mento de infância de excelência para 
um público capaz de equilibrar as 
contas.
Temos um estudo de um projeto para 
uma nova resposta social, estando em 
curso a tomada de diligências admi-
nistrativas.

4-O Projeto Educativo “Crescer na 
Santa Casa” está em vigor até 2016. 
Vão existir  alterações?
O meu objetivo será propor algumas 
alterações baseando o projeto edu-
cativo numa valorização das nossas 
raízes e tradições. Barcelos é uma 
cidade de costumes e, como tal, que-
remos plantar a semente cultural nas 
nossas crianças desde cedo. Por isso, 
uma das propostas de atividade ex-
tracurricular para este ano letivo é o 
“atelier de olaria”, no qual se valoriza 
o artesanato.
Queremos focar-nos também na re-
ciclagem e numa educação ambiental 
para que as crianças possam contac-
tar mais com a terra e a natureza.
Educando as crianças, queremos ree-
ducar os pais para que no dia-a-dia 

tenham práticas mais ambientais.
A nível da nutrição, é nosso propósito 
criar semanas temáticas para moti-
var as crianças para uma alimentação 
mais saudável.
Estabelecemos, também, um proto-
colo com o Hospital que irá permitir 
uma sensibilização para a saúde da 
criança.

5- Neste ano letivo, existem novas 
propostas de Atividades Extracurri-
culares?
Sim, permitimos este ano que as 
crianças experimentassem todas as 
Atividades Extracurriculares numa 
Semana Aberta para que pudessem 
escolher. A grande novidade é o yoga, 
que permite que não só os meninos 
do pré-escolar mas também os bébés 
da creche possam usufruir desta mo-
dalidade.
Temos, ainda, o atelier de olaria, 
como já referido, e música, dança, in-
formática e inglês.

6- Qual é a sua prioridade?
A nossa prioridade será sempre a 
criança. Satisfazer os nossos clientes 
apostando na qualidade, num melhor 
atendimento e em serviços.
Devemos ir além daquilo que é ha-
bitualmente proposto pelos infantá-
rios. Isto é, ser criativos e ser factor de 
valorização das capacidades intelec-
tuais e emocionais das nossas crian-
ças, permitindo que tenham uma fu-
tura carreira escolar com sucesso.

Raquel Carvalho assumiu recente-
mente o cargo de Coordenadora Ge-
ral da  valência de Infância. Em entre-
vista, explica os  objetivos para o ano 
letivo.
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entrevista ao vice-provedor

" Queremos uma nova «atitude Santa Casa» "

1- O que o motivou para fa-
zer parte dos orgãos sociais da 
Santa Casa?
O pensamento de que cada um 
tem uma responsabilidade pe-
rante a sociedade em que está 
inserido e que pode, de algu-
ma forma, contribuir para de-
senvolver. No fundo, a mesma 
vontade de "ajudar" e de "fazer 
a diferença pela positiva" que 
me levou, no passado, a intervir 
ativamente no dirigismo asso-
ciativo ou até recentemente em 
funções de natureza política. 

2- Enquanto Vice-Provedor 
acaba por ter competências em 
áreas como o setor Administra-
tivo-Financeiro, a Saúde ou os 
Recursos humanos. São áreas 
de responsabilidade,  é um ver-
dadeiro desafio geri-las?
Sim, mas se fosse fácil também 
não daria a mesma motivação. 
Somos uma equipa, com a aju-
da de todos, desde os membros 
da Mesa até aos Colaboradores, 
acaba por ser possível.

3- Relativamente à Saúde foi 
incansável junto do Governo 
para conseguir mais camas 
para a Unidade de Cuidados 
Continuados. Conseguiu. A 
UCCI é agora um equipamento 

sustentável com a assinatura 
deste contrato-programa?
Antes de responder, deixe-me 
dizer-lhe o seguinte. É impor-
tante separar muito bem as res-
ponsabilidades que derivam da 
qualidade de Vice-Provedor e 
as que derivavam do exercício 
de funções públicas. Enquanto 
deputado à Assembleia da Re-
pública já tinha, em momentos 
chave, e a pedido da anterior 
Mesa Administrativa da Santa 
Casa, dado um contributo para 
o avanço da Unidade.
Em nenhum momento, nessas 
alturas ou mais recentemente, 
o fiz com qualquer preocupação 
de natureza pessoal. Fi-lo por-
que era importante para a nossa 
região, a exemplo de outras cau-
sas em que intervim. 
Quanto ao mais, é sabido que a 
16 de dezembro de 2014 foi assi-
nado um acordo quadro entre o 
Estado, a União das Misericór-
dias, a Confederação das IPSS 
e a União das Mutualidades. 

Esse acordo é público e, entre 
outras matérias, definia as ca-
mas de cuidados continuados 
que seriam contratualizadas 
pelo Estado em 2015 e 2016. A 
Santa Casa da Misericórdia de 
Barcelos pura e simplesmente 
não constava desse acordo. Ora, 
como o "bolo financeiro" que 
estava destinado pelo Estado 
à abertura das novas camas de 
cuidados continuados e cuida-
dos paliativos estava fechado, 
não era fácil demonstrar que a 
Unidade X que não fazia par-
te do acordo (neste caso, a da 
Santa Casa de Barcelos) tinha 
mais necessidade ou merecia 
mais que a Unidade Y que esta-
va  contemplada. Foi uma luta 
difícil mas, felizmente para Bar-
celos e para a Santa Casa, bem 
sucedida.

4- Está então conseguida a de-
sejada sustentabilidade?
A sustentabilidade da Unidade 
de Cuidados Continuados tem 

Estivemos à conversa com o 
Vice-Provedor.  Nuno Reis
 falou-nos da estratégia da 

Mesa Administrativa para a 
sustentabilidade da instituição. 

"Somos uma equipa. Com a ajuda de todos, desde 
os membros da Mesa Administrativa até aos 

Colaboradores,  é possível estar à altura 
dos desafios"
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que ser procurada no dia-a-
-dia com o sentido de serviço e 
responsabilidade de quem nela 
trabalha. Esse "apelo da eficiên-
cia" juntamente com o "apelo da 
qualidade" são o que pedimos 
quotidianamente aos colabora-
dores da Unidade. Mas, obvia-
mente, se até agora o desafio era 
ter o menor prejuízo possível 
com um funcionamento apenas 
parcial da Unidade, os funda-
mentais em termos económico-
-financeiros alteram-se com 
este contrato-programa. A re-
ceita total aumentará. Por outro 
lado, potencialmente, o custo 
por unidade produzida diminui 
à medida que aumenta o nú-
mero de unidades produzidas. 
No fundo, com estas 22 novas 
camas passa a haver economias 
de escala a funcionar. 

5- E o que é esse "apelo da qua-
lidade" de que fala na Unidade?
Não se refere apenas à UCCI 
mas a toda a Santa Casa. É a 
busca permanente da excelên-
cia naquilo que se faz. O que 
depois nos permite, como neste 
caso em concreto, sermos ava-
liados consecutivamente pela 
ARS como estando a apresentar 
um elevadíssimo padrão de cui-
dados.

6- A Saúde não se esgota na 
UCCI. Que outros projetos 
têm?
Na nossa visão a Saúde é ab-
solutamente estratégica. E é 
transversal a outras áreas. Daí 
que quando nós aumentamos 
o número de horas de apoio de 
enfermagem ao Centro Social 
de Silveiros, quando nós intro-
duzimos a terapia ocupacional 
nas unidades, quando promo-
vemos um rastreio da terapia 
da fala entre as crianças que 

frequentam as nossas creches 
e jardins de infância estamos, 
naturalmente, a melhorar o ser-
viço que prestamos aos nossos 
utentes mas também a dar um 
sinal ao exterior. É igualmente 
importante a vertente de "Bem 
Estar" nessa estratégia. Não é 
por acaso que o Centro de Me-
dicina Física e de Reabilitação 
(CMFR) passou  a abrir ao Sá-
bado com classes de Pilates, 
Hidroterapia, Terapia de Fala, 
Duche Escocês. E está a correr 
bem. Como de resto, a abertura 
até às 22h, durante a semana, 
do CMFR reflete a nossa aposta 
em rentabilizar ao máximo os 
equipamentos e ir de encontro 
à procura potencial. No futu-
ro queremos introduzir novas 
consultas de especialidade no 
próprio CMFR.

"Quisemos assumir de imediato a nova conven-
ção coletiva da União das Misericórdias. Com 

essa opção estratégica, seja pouco ou muito, es-
tamos a melhorar a remuneração de 294 dos 342 

colaboradores do quadro da Santa Casa" 

7- O Centro de Medicina Física 
e de Reabilitação que já foi tam-
bém alvo de obras de manuten-
ção e melhoria dos balneários...
Sim. Manutenções que o tempo 
já há muito exigia e modifica-
ções que os próprios utentes e 
colaboradores justamente re-
clamavam. De resto, deixe-me 
dizer-lhe que apesar de não 
termos os recursos de que gos-
taríamos estamos a desenvol-
ver um conjunto importante de 
obras de manutenção e benefi-
ciação em equipamentos como 
o Centro Infantil de Barcelos ou 
apostar em soluções de energia 
e eficiência energética em vá-
rios equipamentos que nos vão 
permitir poupanças significa-
tivas em gás e eletricidade. De 
resto, o arranjo paisagístico da 
chamada Avenida das Oliveiras 
é um bom exemplo de que não 
é necessário desperdiçar o di-
nheiro que se não tem, para se 
fazer as obras que a necessidade 

exige.

8- Ao nível dos recursos huma-
nos, a Santa Casa emprega cer-
ca de 400 colaboradores, o que 
tem por certo um peso grande 
no orçamento. Qual a estraté-
gia relativamente aos RH?
A estratégia deve assentar em 3 
vetores chave: recrutar melhor, 
formar melhor, motivar melhor. 
A nossa prioridade é servir as 
pessoas com excelência. Servir 
as crianças, os idosos, os doen-
tes, todos aqueles que de alguma 
forma podemos ajudar. Fazê-lo 
implica melhorar as competên-
cias dos nossos colaboradores, 
atuais e futuros, e aproveitar da 
melhor forma as suas qualida-
des humanas. Gostaríamos de 
ter os recursos financeiros que 
nos permitissem remunerar 
de forma mais equilibrada os 
nossos colaboradores. Gosta-
ríamos igualmente de, no ime-
diato, ter o músculo financeiro 
que nos permitisse premiar os 
desempenhos dos que se des-
tacam. Mas temos consciência 
que há coisas que podemos re-
solver, e que estamos a resolver, 
outras que vamos resolver com 
tempo, e outras que estão para 
além da nossa capacidade. A 
decisão, que acabamos de to-
mar, de assumir de imediato a 
nova convenção coletiva de tra-
balho da União das Misericór-
dias é disso um exemplo. Não 
éramos obrigados mas fizemo-
-lo porque acreditamos que a 
nossa maior riqueza são as Pes-
soas. Com essa opção estraté-
gica, seja pouco ou muito, esta-
mos a melhorar a remuneração 
de 294 dos 342 colaboradores 
do quadro da Santa Casa. 

9- Quando fala de melhorar 
competências refere-se à apos-
ta na formação profissional?
Claramente. Esta Mesa assumiu 
como uma das prioridades do 
seu mandato a formação. Aca-
bamos de apresentar uma can-
didatura à certificação da Santa 
Casa enquanto entidade forma-
dora. Temos esperança que a 
mesma venha a ser aprovada. 
Com isso queremos não ape-
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nas passar a ser nós a dar for-
mação de referência nas  áreas 
em que atuamos, conseguindo 
uma nova fonte de receitas para 
a instituição, mas também me-
lhorar as competências dos tra-
balhadores da Santa Casa atra-
vés da formação interna.

10- Falou em remunerações e 
na formação, a que é se refere 
quando fala num melhor recru-
tamento e numa melhor moti-
vação?
Olhe, falo na transparência de se 
realizarem concursos de recru-
tamento como os que levamos a 
cabo recentemente na Unidade 
de Cuidados Continuados e que 
nos permitiram ir buscar pes-
soas de grande qualidade e ex-
periência profissional, além de 
ajudarem a divulgar o nome da 
Santa Casa enquanto entidade 
que recruta de forma profissio-
nal. Quanto à motivação, passa 
por muitas coisas. Por exemplo, 
também, aumentando e melho-
rando o nível de iniciativas des-
tinadas a fomentar o espírito de 
grupo entre os colaboradores.

11- A área social também foi 
apresentada como uma das 
prioridades. Isso está a aconte-
cer?
Ainda há bem pouco tempo 
apresentamos uma candida-
tura à chamada RLIS. Nessa 
candidatura assumimos que 
queremos ser um elemento di-
namizador de uma resposta 
concertada entre diversas enti-
dades locais de modo a intervir 
mais eficazmente na população 
vulnerável e em situação de ris-
co social. Independentemente 
do que vier a ser o seu desfecho, 
esta candidatura assinala cla-
ramente o nosso desejo de vir 
a desempenhar um papel mais 
ativo em intervenção social. 
Seja com este ou outros novos 
projetos.

12- Qual a situação financeira 
da instituição atualmente?
Respondo-lhe da seguinte for-
ma. A Santa Casa tem tido 
uma valência cronicamente 
deficitária como é a Infância, 

uma valência que podia ser 
melhor aproveitada como é a 
Saúde e que por via da UCCI 
ter aberto apressadamente e 
sem sustentabilidade estava a 
gerar perigosos desequilíbrios 
e, finalmente, uma valência 
que historicamente represen-
tou uma fonte de rendimentos 
como é a Terceira Idade. Te-

mos tentado atuar em todas as 
alavancas que nos permitem 
poupar, por um lado, e aumen-
tar receita por outro. Sobre a 
UCCI e a importância decisiva 
da contratualização da Unidade 
de Média Duração já falamos, 
é importante também falar nos 
esforços que foram feitos e es-
tão a ser feitos para diminuir os 
prejuízos da valência de Infân-
cia. A entrada de mais crian-
ças, designadamente no Centro 
Social de Silveiros-CMEVNC, 
através de uma atualização do 
acordo com a Segurança Social 
e, sobretudo, uma mudança de 
acordo atípico para acordo tí-
pico no que se refere ao Centro 

Infantil de Barcelos poderão 
ajudar a diminuir o prejuízo 
dessa valência em cerca de 25%. 
Mas também atuamos ao ní-
vel das chamadas atividades de 
apoio ou de suporte à cadeia de 
valor. Um exemplo disso foi a 
decisão, bem sucedida aliás, de 
implementar um armazém cen-
tral e alterar a lógica de funcio-

namento do aprovisionamento.

13- Na sua opinião, quais são 
as medidas necessárias para a 
reestruturação da instituição?
Ela está a acontecer. Mas prefe-
ria utilizar a palavra mudança. 
Mudança gradual, passo a pas-
so. Acredito que a mudança se 
tem de fazer todos os dias com 
a nova atitude que queremos. 
Acredito que com o empenho e 
dedicação de cada um podere-
mos ter uma Santa Casa em que 
os utentes gostem cada vez mais 
de estar ou frequentar e em que 
os colaboradores se orgulhem 
cada vez mais de Servir. Tem de 
ser essa a nova "atitude SCMB".

"Acredito que com o empenho e dedicação de 
cada um poderemos ter uma Santa Casa em que 

os utentes gostem cada vez mais de estar ou 
frequentar e em que os colaboradores se orgu-

lhem cada vez mais de Servir"

No descerramento da placa dedicada à “Avenida das Oliveiras” 
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mais saúde

Promover a saúde e o bem-estar em "Sábado Ativo"
A Santa Casa da Misericórdia de Bar-
celos promoveu a saúde e o bem-estar 
no “Sábado Ativo”, uma iniciativa que 
decorreu junto ao Centro de Medici-
na Física e de Reabilitação (CMFR), 
marcando, assim, o arranque de no-
vos serviços aos sábados naquele 
equipamento. 
Apresentado por Vitor Sá Pereira, o 
evento iniciou com os rastreios de gli-
cemia capilar, tensão arterial e IMC. 
As aulas de pilates atraíram partici-
pantes com preocupações em melho-
rar a sua postura e reduzir o perímetro 
abdominal enquanto os mais energé-
ticos se dedicaram às aulas de Body 
Combat, pelo Prof. Nene, e de Zumba, 
pelo prof. Jonhy, ambos do Máximo 
Gymnasius.
As crianças também tiveram a opor-
tunidade de mostrar os seus dotes 
na aula de dança criativa que lhes foi 
dedicada e que incluiu coreografias 
infantis e de músicas atuais.
Os presentes puderam testar a sua 
mira na atividade de paintball e a sua 
orientação nas atividades disponibi-
lizadas pelos Amigos da Montanha.
Desporto à parte, foram muitos os 
que aproveitaram para participar nos 
circuitos de visita ao Centro de Medi-
cina Física e de Reabilitação, que con-
sistiram na apresentação do espaço 
que foi beneficiado recentemente com 
obras de melhoria, nomeadamente no 
r/c, na área da piscina terapêutica.

Algumas entidades desportivas visitaram os stands de divulgação e o CMFR 
caso do ex-jogador de futebol da Seleção Nacional e treinador da equipa de 
Sub-19 do FC Porto, Capucho, e das equipas de futebol Santa Maria FC e Gil 
Vicente FC.
Houve lugar a massagens de relaxamento, cuidados que alguns desportistas 
aproveitaram para usufruir.
Foi descerrada a placa dedicada à “A Avenida das Oliveiras”, na Quinta da 
Ordem, que marca a requalificação paisagística daquela zona, que agora se 
apresenta com áreas ajardinadas e passeios que melhoram a circulação dos 
transeuntes. 
O Vice-Provedor, Nuno Reis, aproveitou o momento para agradecer a todos os 
que permitiram a realização do evento, relembrando que, ao sábado, passam 
a estar disponíveis os seguintes serviços no CMFR: Piscina e SPA: Duche Vi-
chy, Banho Turco, Hidromassagem, Duche Escocês e Jacuzzi; Classes: Pilates 
e Fortalecimento Muscular; Massagem Manual: Relaxamento e Drenagem 
Venolinfática; Pressoterapia e Terapia da Fala.
A finalista do concurso “Ídolos”, a barcelense Sara Martins, encerrou o evento 
com uma brilhante atuação, sendo igualmente responsável pelo sorteio de al-
guns prémios que poderão ser agora usufruídos no CMFR.

Um agradecimento especial ao Máximo Gymnasius, Amigos da Montanha, 
Vítor Sá Pereira e Sara Martins pela colaboração neste evento.



Encontro de Gerações 

20

Centro de Medicina Física e de Reabilitação:
propostas de relaxamento e bem-estar

Duche Escocês

Massagem de Relaxamento

Banheira de hidromassagem Jacuzzi Banho Turco

Duche Vichy

Pilates individual e de classes

exclusivos, numa nova abordagem que pretende promo-
ver além de benefícios físicos também mentais. Entre 
os serviços abaixo ilustrados acrescentam-se: a Piscina 
(individual/classe), Fortalecimento Muscular (classes), 
Massagens de Drenagem Venolinfática, Pressoterapia e 
Terapia da Fala.

Aliar momentos de relaxamento e de bem-estar à promo-
ção da saúde em geral, são as novas propostas do Centro 
de Medicina Física e de Reabilitação (CMFR), que agora 
abre portas ao sábado para receber os clientes que quei-
ram cuidar-se melhor.
De realçar a possibilidade de realizar alguns tratamentos 
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Fibromialgia Horário alargado no 
CMFR

Unidade de Média Duração e Reabilitação a funcionar

O Centro de Medicina Física de Reabilitação assinalou o Dia Mun-
dial da Fibromialgia com classes terapêuticas. Uma iniciativa que 
pretendeu dar a conhecer alguns exercícios que podem melhorar o 
dia-a-dia do doente.
Entretanto, a Santa Casa e a Associação Barcelense de Fibromialgia 
e Doenças Crónicas assinaram um protocolo que atribui descontos a 
estes doentes, no Centro de Medicina Física e de Reabilitação.

No sentido de melhor servir a comunidade, 
a Santa Casa da Misericórdia de Barcelos 
alargou o horário de funcionamento dos 
tratamentos de fisioterapia do Centro de 
Medicina Física e de Reabilitação (CMFR) 
para as 22h00. Esta medida entrou em vigor 
no dia 1 de junho.
“Pretende-se, essencialmente, satisfazer os 
clientes que, nomeadamente por motivos 
profissionais, não podem realizar trata-
mentos durante o dia. A Mesa Administra-
tiva decidiu, assim, alterar o horário alar-
gando-o para as 22h00 de forma a diminuir 
a lista de espera existente para períodos de 
final de tarde”, salientou o Provedor, Vítor 
Coutinho. Os tratamentos que poderão ser 
realizados até às 22h00 são os seguintes: 
Eletroterapia, Fototerapia, Termoterapia 
superficial e profunda, Magnetoterapia, 
Massoterapia, Cinesioterapia, Ventilotera-
pia, Mecanoterapia, Pressoterapia e Laser 
Terapia.

A Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia de Barcelos 
congratula-se por ter conseguido o 
contrato-programa para a abertura de 
20 novas camas na Unidade de Cui-
dados Continuados de Santo António 
(UCCI de Santo António) - 10 para 
Média Duração 
e Reabilitação 
e 10 para Longa 
Duração e Ma-
nutenção –, con-
forme despacho 
nº 8320-B/2015, 
da 2ª série, nº 146 
publicado, no dia 
29 de julho, no 
Diário da Repú-
blica.
Tratou-se de uma 
grande luta ence-
tada desde a to-
mada de posse. 
O Provedor Vítor 
Coutinho explica 
que “em 16 de-
zembro de 2014 
não estavam pre-

vistas quaisquer camas para Barcelos 
no Compromisso de Cooperação da 
Solidariedade Social, sendo que esta 
reviravolta foi fruto de muito traba-
lho por parte dos órgãos sociais desta 
Mesa Administrativa, agradecendo 
ao Sr. Ministro Paulo Macedo pela 

sensibilidade que demonstrou em re-
solver a questão”.
O contrato-programa aguardado com 
expetativa pela Mesa Administrativa 
vai, agora, permitir beneficiar mais 
utentes de Barcelos e das cidades vi-
zinhas e garantir a abertura do pri-

meiro piso, que 
se encontrava en-
cerrado.
O mês de outu-
bro assinalou a 
abertura destas 
novas camas, 
que se apresen-
tam como uma 
mais-valia para 
Barcelos e para a 
região.
A UCCI de San-
to António tem 
agora cinquenta 
camas que inte-
gram a Rede Na-
cional de Cuida-
dos Continuados 
e 5 camas geridas 
a nível particular. 
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Um dia na Unidade de Cuidados Continuados 
Integrados de Santo António

Os motivos que levam o utente à UCCI são sempre inde-
sejados, fruto da necessidade de uma recuperação mais 
ou menos prolongada. 
A estadia num lugar pouco familiar é compensada pela 
hospitalidade de quem recebe e pelo profissionalismo da 

equipa que todos os dias se dedica a auxiliar e a melhorar 
a condição física dos utentes.
Ficam aqui registados alguns momentos principais do 
dia-a-dia na UCCI.

Acolhimento de novo utente Auxiliar de ação médica e  enfermeira realizam a higiene 
do utente

A psicóloga estimula a doente A fisioterapeuta numa sessão de cinesioterapia

Enfermeiras realizam os registos diáriosConsulta médica
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Preparação das refeições na copa Refeição na sala Enfermeira administra medicação

Visita na receção Sala de estar onde se realizam atividades de animação

Atendimento das famílias no Serviço Social Sessão de fisioterapia no ginásio

Terapeuta da fala com utente Momentos de meditação na Capela 
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Dicas de Poupança:
Utilização correta de água = + ecológico = + economia

Conselhos úteis e de fácil implementação:

- Mantenha a torneira fechada sempre que necessite de 
lavar as mãos, os dentes, alimentos ou efetue outras ope-
rações. Poupança estimada entre 10 a 30 litros por dia;
- Coloque redutores de fluxo nas torneiras pois reduz o 
caudal em cerca de 50%;
- Instale torneiras temporizadas ou torneiras eletrónicas 
com sensores, sempre que possível;
- Opte pelo duche na hora de tomar banho, devendo per-
manecer o mínimo de tempo possível. Desligue a água na 
altura de aplicar o gel de banho/champô/amaciador (me-
nos 2 minutos=menos 40 l de água);
- Na hora de construir ou substituir a casa de banho opte 
por um autoclismo duplo ou com botão de controlo. No 
entanto, caso não se aplique, poderá recorrer ao velho tru-
que de colocar uma garrafa cheia de água no depósito do 
autoclismo;
- Evite descargas desnecessárias não colocando qualquer 
tipo de lixo na sanita. Poupança estimada entre 10L a 15L 
de água;
- Descongele alimentos com tempo, sem recurso a água 
corrente;
- Na hora de cozinhar não encha excessivamente a pane-
la/tacho com água e coloque a respetiva tampa;
- Na lavagem manual da louça, não deixe a torneira a cor-
rer e recorra a uma bacia com água para retirar o deter-
gente;

Ana Ferreira | Coordenadora Geral da Ação Social

As Nações Unidas lançaram o alerta para a estimati-
va de que dois terços da população mundial enfren-
tará a escassez de água, sendo crucial interiorizar a 
importância deste bem precioso.

Como obter uma economia efetiva no consumo de água no nosso quotidiano?

Ano 2025

A adoção de comportamentos 
ecológicos faz toda a diferença 
no impacto causado no meio am-
biente e no orçamento familiar.

mais social

- Quando utilizar a máquina da louça, use a carga máxi-
ma, escolha programas curtos e económicos e evite pas-
sar a louça por água antes de a colocar na máquina;
- Na utilização da máquina da roupa, sendo que escolha 
programas adequados ao tipo de vestuário, recorrendo 
sempre aos curtos e económicos;
- Na compra de eletrodomésticos opte pelos de elevada 
eficiência energética(Classe A);
- Na lavagem dos automóveis, opte pela automática. Caso 
esta não seja possível, recorra a um balde com água e a 
uma esponja. A diferença entre este procedimento e a uti-
lização de uma mangueira significa uma economia de cer-
ca de 400L de água. O mesmo princípio deve ser aplicável 
sempre que lave os espaços exteriores da sua habitação;
- Para a rega de plantas e jardins efetue o aproveitamento 
da água utilizada noutras operações: coloque baldes para 
recolha da água da chuva, aproveite a água que foi utiliza-
da para lavar vegetais e a água que se desperdiça enquanto 
se aguarda por água quente para o banho;
- No caso de ter uma piscina deve: colocar filtros especifi-
camente concebidos para poupar água; deve colocar sem-
pre uma cobertura de piscina para reduzir a evaporação 
de água em cerca de 90% - esta medida pode traduzir-se 
numa poupança de vários milhares de litros de água por 
mês e não deve encher demasiado de forma a evitar a per-
da de água com os mergulhos e brincadeiras.

Para além destas dicas não esqueça que todos os equipamentos necessitam de uma revisão periódica, devendo ser 
reparados sempre que se verifique qualquer tipo de fuga, por pequena que seja.
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mais dados

Avaliação de riscos em trabalhos de manutenção

No âmbito de uma dissertação de 
mestrado em Engenharia de Segu-
rança e Higiene Ocupacionais, pela 
Faculdade de Engenharia da Univer-
sidade do Porto, o colaborador do De-
partamento de Infraestruturas, Equi-
pamentos e Logística desta Santa 
Casa, Venâncio Rocha, desenvolveu 
um estudo de caso sobre “Avaliação 
de riscos em trabalhos de manuten-
ção num edifício do tipo hospitalar”. 
A manutenção é uma atividade de 
risco, que envolve uma diversidade de 
profissionais, existe em todos os se-
tores e locais de trabalho e tem uma 
abordagem, muitas vezes, reativa e de 
improviso. Nas operações de manu-
tenção é habitual a pressão de tempo, 
especialmente quando estão envolvi-
dos encerramentos, falhas de serviço 
e/ou reparações de alta prioridade. 
Estão associadas diversas tarefas que 
expõem os trabalhadores a diferentes 
perigos, descritos como fazendo par-
te das suas atividades, mas que são 
muitas vezes desvalorizados. 
A manutenção deve ser planeada e 
executada em segurança, com a pro-
teção adequada dos seus trabalhado-
res e das restantes pessoas que estão 
presentes no local de trabalho. É da 
responsabilidade de toda a organiza-
ção definir a sua estratégia, nomea-
damente considerar os requisitos de 
segurança relativos ao bem e ao pes-
soal da operação e da manutenção e 
ter em conta o impacto ambiental. A 
avaliação de riscos é requisito obriga-
tório do empregador, exigida pela le-
gislação de SHST, de um modo geral, 
e especificamente em alguns setores 
de atividades (Diretiva 89/391/CE). 

Objetivo do estudo: caraterizar os 
trabalhadores da manutenção, ana-
lisar a sinistralidade e comparar o 
risco percecionado por eles com o 
risco real. Identificar e avaliar os 
riscos existentes, estabelecer níveis 
de prioridade para intervenção e in-
dicar as principais medidas preven-
tivas e corretivas a implementar, no 
sentido de mitigar os acidentes de 
trabalho e doenças profissionais 
destes trabalhadores. 
Os locais considerados foram as 
oficinas de manutenção e as áreas 
técnicas do  Estabelecimento Resi-
dencial Para Pessoas Idosas (ERP-
PI) – Lar Rainha D. Leonor. Neste 
trabalho foram analisadas 149 ta-
refas de manutenção. O risco per-
cepcionado foi obtido através de 
registos individuais de consulta aos 
trabalhadores. 

Métodos: Para identificar o ris-
co real, quantificar a amplitude e 
hierarquizar as prioridades de in-
tervenção, foi aplicado o método 
semi-quantitativo de avaliação 
de riscos de acidentes (NTP 330), 
conjuntamente com uma lista de 
verificação (NTP 324), onde foram 
caraterizados os aspetos: constru-
ção e layout, iluminação, ventilação, 
temperatura e humidade do ar, ruí-
do e vibrações, radiações, riscos elé-
tricos, prevenção de incêndio, pro-
teção contra o fogo, e de máquinas 
e operações, transportes de carga, 
substâncias perigosas, trabalhos de 
manutenção, ergonomia, proteção 
individual, instalações sanitárias, 
vestiários e refeitório, primeiros so-
corros, sinalização e marcação. 

Caraterísticas do grupo: 16 ele-
mentos; média de idade de 53 anos, 
maioria (88%) têm mais de 10 anos 
de experiência profissional, 5 ele-
mentos têm o 9.º ano e 8 elementos 
têm o 4.º ano de escolaridade e res-
tantes entre o 2º e 3º ciclo quanto à 
formação em Saúde, Higiene e Se-
gurança no Trabalho, foi frequen-
tada por 11 (69%) elementos e 5 
(31%) não tiveram formação. 

Estudo da sinistralidade: foram 
analisadas 72 participações de aci-
dentes de trabalho, num período de 
5 anos (2009 a 2013), foram apura-
das 18 causas, o que totalizou 1.616 
dias de baixa médica. 
Relativamente ao serviço de ma-
nutenção houve 7 ocorrências, que 
resultaram no total de 138 dias de 
baixa, e apuraram-se 5 causas, des-
tacando-se as quedas ao mesmo 
nível, em altura, as lesões músculo 
esqueléticas, as pancadas e cortes 
por ferramentas, e por projeção de 
objetos. 

Resultados: foram identificadas 79 
tarefas que geram situações peri-
gosas, associando a identificação 
de riscos e as suas consequências. 
Ficaram classificadas 26 tarefas 
num 1.º nível, que requerem corre-
ção urgente, e outras 53 tarefas num 
2.º nível, que devem ser corrigidas 
adotando medidas de controlo. 
O estudo demonstrou que o risco 
real é superior ao risco perceciona-
do, demonstrando menor reconhe-
cimento da presença de fatores de 
risco, nos primeiros níveis de inter-
venção, na perceção destes traba-
lhadores. 
Foram apresentadas recomenda-
ções e medidas técnicas, constru-
tivas, de engenharia e organizacio-
nais a implementar na instituição.

Conclusão: As medidas a imple-
mentar são cruciais para a mini-
mização dos riscos identificados, 
mas é indispensável sensibilizar os 
trabalhadores, dado ter-se verifica-
do uma potencial oportunidade de 
melhoria para frequência de ações 
de formação, nomeadamente em: 
segurança contra incêndio, riscos 
elétricos, ergonomia, movimenta-
ção de cargas, montagem e utiliza-
ção de andaimes, manipulação de 
produtos químicos e fitossanitá-
rios, radiações, primeiros socorros, 
utilização de EPI’s, de forma a con-
solidarem as suas competências, 
e aplicarem boas práticas de segu-
rança no seu dia-a-dia de trabalho.
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histórias de vida

Rodrigo Amaral: Um pilar da comunidade

Homem ilustre de Barcelos, pelo seu 
percurso pessoal, profissional e pelo 
seu envolvimento na comunidade, 
seja em associações, instituições de 
solidariedade social ou desportivas, 
Rodrigo Carlos da Cruz Amaral con-
tinua a representar os órgãos sociais 
desta Santa Casa, desde 1979.
Nasceu a 8 de outubro de 1934, na fre-
guesia de Barcelinhos, no concelho de 
Barcelos, onde passou parte da sua 
vida. Filho primogénito de Alberto 
Amaral e de Alice da Cruz Nascimen-
to, vivia com os três irmãos Jorge, 
António e Maria da Graça. A sua in-
fância  foi marcada pela tragédia com 
a morte prematura do pai – bombei-
ro que sofreu um acidente rodoviário 
quando se preparava para combater 
um incêndio na vila de Esposende - 
em abril de 1949. A mãe, uma mulher 
simples, humana e trabalhadora, op-
tou por criar os quatro filhos apesar 
de uma proposta de colocação num 
Colégio Militar.

Rodrigo Amaral concluiu a instrução 
primária na escola de Barcelinhos 
sendo, nessa altura, obrigado a aban-
donar os estudos por dificuldades 
financeiras da família e a começar 
a trabalhar, com apenas 12 anos, na 
Drogaria  “Pimenta do Vale”. 

Aos 14 anos,  o patrão deu-lhe oportu-
nidade de ingressar na sua  Farmácia, 
a “J. Alves de Faria”, em Barcelinhos.
Tinha 17 anos quando conheceu a jo-
vem que viria a ser sua esposa Maria 
José Araújo dos Santos, de apenas 14 
anos, numa Romaria de S. Braz (Bar-
celinhos). Depois de um namoro de 4 
anos, o casal decidiu dar o nó apesar 
da noiva ser menor de idade, sendo 
necessária autorização de seu pai, 
emigrado em Manaus, no Brasil, que 
a concedeu de bom agrado. 
Tiveram três filhos, José Carlos, Ma-
ria José e Manuel José.
No início da sua vida de casado vi-
veu na residência da avó materna e 
recorda que o seu salário mensal na 
Farmácia era de 400$00. Quando os 
filhos mais velhos nasceram já tinha 
casa própria.
Em 1963, foi convidado para a ge-
rência de uma farmácia no Porto, a 
“Farmácia Parente”, mantendo-se lá 
durante 6 anos. 
Regressou, depois, para assumir a 
responsabilidade da “Farmácia J. 
Alves de Faria”. Uns anos mais tar-
de, comprou-a conjuntamente com 
o seu grande amigo José Pimenta do 
Vale Santos, acabando por tornar-se 
o único proprietário, algum tempo 
depois.  

Na  Santa Casa da Misericórdia em 
Barcelos
Em 1979, foi convidado pelo então 
Provedor da Santa Casa da Misericór-
dia de Barcelos, Engº Mário Azevedo, 
para integrar a Mesa Administrativa 
e, desde então, serve esta Casa. Nessa 
altura, a Misericórdia estava limitada 
ao Asilo porque o seu Bloco Hospita-
lar tinha, em 1976, sido nacionalizado 
pelo governo gonçalvista.
Perante este cenário e por iniciativa 

Em criança (de pé) com o seu irmão Jorge

Na "Farmácia  Parente"  no Porto

Com a esposa Maria José e os três filhos 
José Carlos, Maria José e Manuel José.
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Bombeiros:
1954-1979 Integrou a equipa de Saúde 
dos Bombeiros Voluntários de Barce-
linhos
1979-2010 2º Secretário da Direção 
dos Bomb. Voluntários  de Barcelos

Folclore:
1980-2014   Vice-presidente da Fede-
ração de Folclore Português
1959 até hoje  Diretor e Presidente do 
Grupo Folclórico de Barcelinhos
1980 até hoje Impulsionador e Orga-
nizador do Festival do Folclore do Rio

do Provedor Eng.º Mário Azevedo deu-se início à abertura de novas va-
lências, novas estruturas de acordo com as necessidades existentes na 
sociedade barcelense, que resultaram naquilo que hoje é a Santa Casa.
Em 2015, surgiu um novo ciclo de vida na instituição com a entrada da 
nova Mesa Administrativa sob a provedoria de Vítor Coutinho, havendo 
uma reorganização de todos os serviços passando a haver um mesário 
responsável por cada valência/serviço com autonomia na tomada de de-
cisão sobre as atividades desenvolvidas.
Em maio deste ano, Rodrigo Amaral foi homenageado pela sua dedica-
ção no 25º Aniversário do Lar da Nossa Senhora da Misericórdia, com o 
descerramento de uma placa.
Apesar das várias funções que desempenhou ao longo dos 36 anos de 
serviço, os últimos anos foram dedicados à valência da Terceira Idade.
"Sinto-me muito orgulhoso e com o dever cumprido pelos 36 anos de-

dicados a esta Casa.  Congratu-
lo todos os intervenientes com 
quem colaborei e geri, pois sem 
eles o Enorme Projeto Santa 
Casa da Misericórdia não seria 
possível e não teria o impacto 
que tem hoje na nossa socieda-
de" frisa. 
Hoje, é mesário suplente no 
ativo a pedido do Provedor, co-
laborando nas mais diversas 
atividades, sempre que pode ser 
útil. As quase quatro décadas 
de experiência e vivência nesta 
Casa fazem de si um importan-
te testemunho na longa história 
desta instituição.

Um homem multifacetado
Rodrigo Amaral, desde sempre, 
esteve envolvido na comunida-
de, seja através do associativis-
mo desportivo, social ou da po-
lítica.
Começou de 1946- 1953 como 
escuteiro e chefe de patrulha 
Raposa do Grupo 13 Alcaide de 
Faria.
Muito ligado ao desporto, foi 

atleta da modalidade de Hóquei em Patins de vários clubes entre 1953 
e 1971 (Gil Vicente FC, Óquei Clube de Barcelos, Vitória Sport Clube de 
Barcelinhos e Futebol Clube do Candal) e, de 1988 a 2011, das Velhas 
Guardas. E assumiu a função de treinador no Hóquei Clube de Valadares.
Envolveu-se na política, sendo eleito presidente da Junta de Barcelinhos 
de 1977 a 1989, pela maioria absoluta, em representação do CDS. Recor-
da episódios de ameaças devido ao apelido “Amaral”, por associação er-
rada a “Diogo Freitas do Amaral”, sendo considerados fascistas.
Foi, ainda, de 2005 a 2009, Secretário da Junta de Freguesia de Barcelos.
A nível cultural, há mais de cinquenta anos que está envolvido no Fol-
clore, seja através da Federação de Folclore Português, seja do Grupo 
Folclórico de Barcelinhos. De destacar, em julho de 2013, o seu reconhe-
cimento pelo Presidente da Venezuela, Hugo Cháves, que lhe atribuiu 
Crachã de Honra e Mérito.
Pelo seu contributo nas instituições, recebeu ao longo da sua vida deze-
nas de medalhas de mérito nacionais  e internacionais, de vários graus, 
pelos seus cargos de dirigente.

Desporto Hóquei em Patins e outros:
1950-1952  Diretor do Vitória Sport 
Clube de Barcelinhos 
1972-1982 Vice-presidente da Ass. 
Desportos de Braga (Hóquei Patins)
1983-2015  Foi fundador da Associa-
ção de Patinagem do Minho, onde 
assumiu cargos desde diretor, vice-
-presidente, presidente do conselho 
técnico e coordenador das seleções.
1980 a 2011 Membro de várias comis-
sões executivas de Campeonatos Eu-
ropeus e Mundiais 
1971-1982 Presidente da Família Por-
tista de Barcelos
1972 Sócio Fundador do Clube de 
Campismo de Barcelos
1979 Membro do Pelouro do Desporto 
da Câmara Municipal de Barcelos.

Associativismo

Mesário durante trinta e seis anos 
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honrar o passado

D. Leonor, a "mãe das Misericórdias"

De geração em geração o fenómeno “Misericórdia” tem 
ultrapassado e vencido dificuldades que outras institui-
ções não conseguiram, chegando até hoje mergulhado na 
perenidade da sua essência e escudado na sua magna-
-carta, mais concretamente o Compromisso, o segredo da 
sua sobrevivência enquanto instituição, a despir a habi-
tual roupagem de uma qualquer confraria, salvo o devido 
respeito e crença.
A 15 de agosto de 1498 nascia a Irmandade de Nossa Se-
nhora da Misericórdia mercê da iniciativa, vontade e de-
terminação da Rainha D. Leonor, viúva do finado monarca 
D. João II.
Leonor de Avis, de Lencastre ou de Viseu, assim ficou co-
nhecida e marcada por uma vida impossível, algemada 
pela desgraça, por um conjunto de factos do outro mundo. 
O seu trabalho em benefício dos mais necessitados teve 
início com a criação do Hospital das Caldas (da Rainha), 
a largada para uma ida que não esteve isenta de comen-
tários, o motivo que nos animou a evocar D. Leonor cuja 
vida foi marcada pela desgraça ela que tinha consciência 
de que as unidades hospitalares existentes eram autên-
ticos ninhos de pobreza onde o pobre doente era atirado 
para uma enxerga e sustentado com umas côdeas de bo-
roa e uns golos de água – os privilegiados quedavam-se 
em casa rodeados de outros carinhos e de outras mordo-
mias! Há quem defenda que o Hospital de Todos os San-
tos, de Lisboa, ali para as bandas do Rossio nasceu graças 

à sua interferência.
A fundadora das Misericórdias foi uma eterna sofredora, a 
esposa daquele que ficou com o cognome de Príncipe Per-
feito mas na verdade o vulcão de onde brotou toda a carga 
que haveria de morder a fundadora das Misericórdias tida 
como uma mulher muito infeliz – na verdade, o casal não 
fugia muito dos parâmetros e das conveniências reais.
O princípio de toda a sua infelicidade residiu na morte do 
príncipe herdeiro D. Afonso já casado com Isabel de Ara-
gão filha dos Reis Católicos de Espanha – numa cavalga-
da desenfreada nas margens do Tejo ali por Almeirim, foi 
vítima mortal num acidente do cavalo que montava, em 
julho de 1491. Para aumentar ainda mais o desgosto de D 
Leonor, D. João tentou junto do Papa a legitimidade de um 
filho bastardo, Jorge, fruto de uma relação extraconjugal 
com Ana de Mendonça.
Mais sangue correra das mãos do controverso “Príncipe 
Perfeito” quando tocado pela máquina de uma presumí-
vel conspiração mandou julgar e provocar a condenação 
do Duque de Bragança e ele mesmo, nos aposentos reais, 
assassinou o Duque de Viseu e Beja, irmão de D. Leonor.
Dizem que Leonor de Avis era uma mulher bonita, cabelo 
louro e pele clara, atributos que o célebre Malhoa imorta-
lizou numa obra sua. 
D. João II zarpou lá para as bandas de Alvor, no Algarve, 
num recomendado descanso médico, dizem que tocado 
por um veneno, lento mas eficaz, foi alheado pela Rainha 
e pereceu abandonado até ao último suspiro.
Viúva, D. Leonor albergou-se sob o hábito de freira e bus-
cou a tranquilidade de espírito, dizem uns, e de consciên-
cia, acusam outros, no Convento da Madre de Deus. O 
tempo que a seguir viveu foi o suficiente para encontrar o 
modo de ajudar os pobres e abandonados, uma institui-
ção que tivesse raiz forte para brotar e asas para se aguen-
tar no futuro, algo que se distanciasse das organizações 
semelhantes que povoavam a Europa – Nossa Senhora da 
Misericórdia foi o nome de batismo, mais tarde crismada 
de “Santa Casa”. Foi ajudada nessa missão pelo seu con-
fessor, Frei Miguel Contreiras, um estrangeiro da Ordem 
da Trindade, apoiados por João Rodrigues Ronca, Contim 
do Paço, João Rodrigues e Gonçalo Fernandes.
Assim nascia na Capela de Nossa Senhora da Piedade (da 
Terra Solta) a obra que D. Manuel haveria de apadrinhar e 
apoiar incondicionalmente, ao escrever missivas às mais 
importantes cidades portuguesas no sentido de criarem 
na sua terra outras Misericórdias – daí para as Colónias 
Portuguesas. Em 1534 a sede mudou-se para a Igreja da 
Conceição Velha, na atual Rua da Alfândega, mandada 
edificar pelo Venturoso. Os registos inerentes à criação 
da maioria das Misericórdias no reinado de D. Manuel I 
estão descritos nas suas Ordenanças, um modo de con-
firmar ou deixar de realizar “aniversários” inadequados e 
falsos!
O futuro ditaria mudanças no universo das Misericórdias, 
tema para outras meditações, outros escritos, se para tal 
me for concedida tal honra.

Ilídio Torres
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O Núcleo Museológico, inaugurado 
em novembro de 2014, apresenta-se 
ao público num circuito, que salienta 
os vários aspetos da história da ins-
tituição.
O Núcleo Museológico encontra-se 
repartido por dois pisos. No primei-
ro, poderá observar um interessante 
conjunto de arte sacra, contando com 
as peças mais antigas da instituição 
e o Arquivo Histórico (foto ao lado), 
que alberga uma diversidade de do-
cumentos centenários de grande im-
portância, nomeadamente a Provisão 
de D. Manuel I, de 1520.
No segundo andar, é visitável o Gabi-
nete do Provedor, a Sala de Reuniões 
da Mesa Administrativa e o Salão 
Nobre, locais com uma marcada at-
mosfera novecentista. No Coro Alto, 

mais património

Visita guiada ao Núcleo Museológico

uma vista superior da Igreja da Mise-
ricórdia permite uma perspetiva dife-
rente do seu interior.
Seguindo o percurso, temos em ex-
posição parte do espólio referente à 

Procissão das Endoenças. E, por fim, 
a última sala é o local que, servindo 
de término à visita, convida a conhe-
cer os projetos presentes e futuros da 
instituição.
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espaço aberto

QUADRA
Barcelos e Barcelinhos
São duas vilas unidas
Barcelos dos rapazes
Barcelinhos das raparigas

Centro de Dia

PROVÉRBIO
Mocidade ociosa
Traz velhice vergonhosa
O filho que amargura
Os pais jamais contam com a aventura

Lar Nossa Senhora da Misericórdia

ANEDOTA

A noiva, dois dias após o casamento, re-
solveu fazer uma surpresa ao marido e 
começou a preparar um pudim, segundo 
uma receita ouvida pela rádio.
Mas quando ele chegou a casa, ela cho-
rava copiosamente:
- O que é que te aconteceu?
- Olha, fiz um pudim tão bonito, e o cão 
apanhou-me distraída e comeu-o.
- Deixa lá querida!
- Não te incomodes: Vamos levar o cão-
zinho ao veterinário e vais ver que ele se 
salva!...

Lar Santo André

RECEITA DE PUDIM DE AVÓ
9 ovos  inteiros
1/2 Kg de açucar
1/4 de Leite
1 colher de maizena
Sumo de duas laranjas
- Bater tudo durante 20 minutos, de se-
guida colocar numa forma de pudim ca-
ramelizada.
Colocar a forma numa panela a ferver  
durante uma hora, devidamente tapada. 
Se for necessário adicionar água, colo-
car água a ferver.

 Lar Rainha Dª. Leonor

Lembrança dos Finalistas

ORAÇÃO

Protegei, Senhor o Vosso povo com a interces-
são da gloriosa Virgem e Mártir Santa Luzia 
para que, celebrando o seu martírio na Terra, 
contemplemos um dia o seu triunfo do Céu.

Centro Social de Silveiros

Nádia 06-10-2015
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próximas atividades

INFÂNCIA

Novembro
-Halloween
- S. Martinho
- Dia Nacional  do Pijama
- Elos- Gestos que Alimentam

Dezembro
- Espetáculo da Cinderela no Porto
- Festa de Natal com  Opereta
-Cinema de Natal e sessões fotográficas com o Pai Natal, no auditório da SCMB

Janeiro
- Dia Mundial da Paz
- Projeto "A tua sopa"
-Cantar das Janeiras
- Palestras pelo Hospital Santa Maria Maior:
  - Higiene oral e corporal 
                       - Febre na criança

INSTITUCIONAL

Novembro
- Coorganização das I Jormadas Médicas do Baixo Cávado
- Assembleia Geral Ordinária
- Missa por alma de todos os Irmãos, Beneméritos e Benfeitores falecidos

Dezembro
- Missa, de Visitação, em honra da Padroeira da Santas Casas da Misericórdia
- Festa de Natal dos colaboradores, prestadores de serviços e voluntários

Coordenação: Vítor Coutinho/ Paulo Pereira
Redação: Isabel Oliveira 
Colaboradores: Mesa Administrativa/ Coordenadoras Gerais
/ Diretores Técnicos/Técnicos / Prof. Ilídio Torres
Conceção Gráfica: Isabel Oliveira
Edição: Terceiro quadrimestre 2015Fi
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TERCEIRA IDADE

Novembro
- Comemoração do “Dia de São Martinho”
- Projeto “Bem Envelhecer”
- Comemoração do “Dia de Santo André”

Dezembro
- Exposição Interinstitucional “Coroas de Natal”
- Concerto Interinstitucional de Natal
- Festa de Natal nos Lares
- Baile de Fim do Ano 

Janeiro
- Concerto Interinstitucional de Cantares das Janeiras 
- Cantar  das Janeiras 
- Visita aos Presépios Movimentados
- Passeio à Capela de S. Sebastião em Manhente

Periodicidade: Quadrimestral
Tiragem: 1500 exemplares
Execução Gráfica: Gráfica Vilaverdense, Artes Gráficas, Lda
Distribuição Gratuita
Propriedade: Santa Casa da Misericórdia de Barcelos
Dep. Legal: 206938/04




