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editorial

A vida continua

Firmino Silva
Provedor

Assinalo com gosto que faz um ano neste mês
de outubro que estou como Provedor nesta Santa Casa da Misericórdia de Barcelos.
Numa breve reflexão, direi que se tratou de um
ano de muito trabalho, desafios e responsabilidades, mas que juntos conseguimos também
algumas conquistas.
Quatro meses nos separam desde a última publicação do nosso boletim e, como refere o título que serve de mote a este editorial, “a vida
continua”, pelo que aqui estamos uma vez mais,
perante todos os Irmãos, colaboradores, utentes
e comunidade em geral, a dar “conta” da nossa
atividade durante aquele período de tempo.
Todos os anos, no final do mês de agosto e início do mês de setembro, vivem-se períodos de
grande “agitação” na valência de Infância.
No corrente ano não foi exceção, mais se tendo
feito notar tal em consequência dos ajustes internos efetuados, todos tendo por fim último a
melhoria e sustentabilidade da resposta social.
Estes ajustes traduziram-se na adoção de várias
medidas, tais como redução do quadro de edu-

cadoras e de auxiliares, a reafectação de colaboradores de forma a garantir uma melhor
gestão dos recursos humanos, nomeadamente deslocando as educadoras com vencimentos mais altos para o Pré-escolar, de modo a
que a Instituição seja ressarcida pelo programa de compensação salarial, no âmbito do
acordo de cooperação da segurança social.
Passado que está o período inicial do ano letivo, analisadas as reclamações, constatadas
as necessidades e realizados ajustamentos,
temos a valência de infância “pronta” para
enfrentar mais um ano letivo.
Na presente edição corremos os acontecimentos havidos em todas as nossas valências.
Chamamos a atenção para a realidade das demências, trazendo ao vosso conhecimento um
caso real com o testemunho de um familiar.
Para o fim, propositadamente, fica a referência ao desaparecimento do nosso colaborador
José Manuel Barbosa.
Obrigado “Zé Manel” !
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mais notícias

SGQ: uma nova etapa
Após a Auditoria realizada entre os
dias 31 de maio e 2 de junho, pela entidade certificadora SGS, a Santa Casa
da Misericórdia recebeu o seu certificado e respetiva bandeira.
Trata-se de um reconhecimento dado por externos, com competência na matéria, a todos os serviços prestados pela instituição.
Mais do que um documento que certifica que
a Santa Casa possui um Sistema de Gestão da
Qualidade validado por uma norma europeia,
constatamos que possui recursos humanos, desde a gestão aos operacionais, que se encontram
envolvidos numa causa comum – efetiva prestação de serviços com principal enfoque no desenvolvimento de respostas sociais direcionadas
para a Terceira Idade, Infância, Saúde, Social e
Religião, privilegiando os grupos mais vulneráveis e contribuindo para o desenvolvimento da
comunidade.

O documento emitido é o reflexo da qualidade
dos serviços prestados, bem como do envolvimento de todos para que esta Santa Casa seja
uma Instituição de excelência na implementação
de práticas de solidariedade e qualidade, pautando a sua ação pela melhoria contínua nas suas
áreas de intervenção.

Antigos e atual Provedor reuniram
No passado mês de julho, reuniram-se os antigos e
atual Provedor, Dr. António Pedras, Dr. Vítor Coutinho
e Dr. Firmino Silva.
O momento foi de confraternização e reflexão, numa
altura em que a Santa Casa se congratula com a assinatura da adenda ao contrato de financiamento FEDER
aprovado em regime de overbooking pela CCDR-N
num montante de 905.233,25 euros.

Ana Ferreira
Responsável Qualidade

Bodas de Ouro Sacerdotais
de D. Jorge Ortiga
A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos regozija-se com as Bodas de
Ouro Sacerdotais do Arcebispo Primaz de Braga, D Jorge Ortiga.
A cerimónia decorreu no dia 14 de julho, na Sé Catedral de Braga, estando
presente o Provedor, Firmino Silva.
A Misericórdia de Barcelos ofereceu
uma imagem de Nossa Senhora da
Conceição como recordação desta
importante data ao Sr. Arcebispo que
sempre se mostrou disponível para a
nossa instituição.

Da esq. para a dta: Dr. António Pedras,
Dr. Firmino Silva e Dr. Vítor Coutinho.
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Convívio de colaboradores em Cabeceiras de Bastos
Nos dias 15 e 22 de julho, realizou-se o “Passeio do Colaborador”. Este
ano, o passeio foi por Cabeceiras de
Basto, contando-se com cerca de 200
colaboradores participantes. Quer no
dia 15, quer no dia 22, fez-se uma primeira paragem na cidade que é Berço
de Portugal, onde foi feito o lanche da
manhã. Em pleno centro histórico de
Guimarães foi possível passear pela
Majestosa casa senhorial do século
XV - Paço dos Duques de Bragança e
pelo Castelo de Guimarães. Seguiu-se, depois, até Moscoso para um restaurante tradicional onde foi servido
um almoço no “Nariz do Mundo”,
bem animado por danças e cantares.
À tarde, contou-se com visitas culturais na vila de Cabeceiras de Basto,
que ofereceu aos participantes uma
visão geral sobre o encanto do Concelho de Cabeceiras de Basto. Cabeceiras de Basto possui vários elementos
de importante valor arquitetónico e
cultural e reúne um conjunto de monumentos com interesse turístico,
que foi possível conhecer em visita
guiada. Destaque-se o Mosteiro de S.
Miguel de Refojos localizado no cora-

ção da vila cabeceirense. Pode ainda referir-se a “Casa do Tempo” de Cabeceiras de Basto, onde foi possível viver alguns momentos agradáveis, sob o lema
Conhecer é Lembrar. O Passeio terminou com um lanche convívio no Parque
da Penha da cidade de Guimarães erguido acima dos 500m e integrado na Reserva Ecológica Nacional.

Formação da Qualidade
A transição para a NP EN ISO 9001:2015 é uma medida
que permite aumentar a eficiência de uma organização,
bem como demonstrar perante terceiros um elevado padrão de rigor e antecipação.
Atualmente, torna-se necessário para as organizações já
certificadas conhecerem as novas cláusulas e requisitos
de forma a procederem a uma transição com sucesso, que
promova a melhoria dos sistemas já implementados tal
como é o caso da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos.
Com a aproximação das primeiras auditorias de transição
é também fundamental que os auditores internos e responsáveis se preparem devidamente para as alterações
4

advindas. Independentemente do setor, dimensão e atividade, a Santa Casa certificada de acordo com o normativo
ISO 9001:2015, tem a necessidade de demonstrar a responsabilidade e eficácia do seu sistema de gestão.
Foi com esta convicção que a Mesa Administrativa deu
prioridade à realização do curso Sistemas de Gestão da
Qualidade ISO 9001:2015 e Qualificação de Auditores internos, que se realizou entre 7 de abril e de 12 de maio.
Ainda, neste contexto, a 8 de setembro, iniciou outra formação com um segundo grupo de colaboradores cujos
objetivos foram dotar os colaboradores internos com conhecimentos sobre o conteúdo desta norma e de competências que lhes permitam apoiar a adaptação do sistema
de gestão da qualidade aos novos requisitos normativos.
Márcia Campos - Resp. Formação
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mais terceira idade

Dia Mundial do Idoso

Algumas atividades

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos comemorou
o Dia Mundial do Idoso, no passado dia 3 de outubro,
com uma missa animada pelo Coro Sénior à qual se
seguiu um lanche convívio com música e dança. No
dia seguinte, os idosos deslocaram-se ainda a Ponte
de Lima para um passeio e saborear o tradicional arroz
de sarrabulho.

Workshop de Fotografia

Passeio à Praia de Apúlia

O LRDL em 4º lugar no concurso "Barcelos Florido"

Na atividade "Natureza como palco da amizade"

Final do Torneio de Boccia promovido pelo Município
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A realidade das demências no mês mundial
do Alzheimer
Não estava preparada. Ninguém está! Negação. É este
o primeiro sentimento de
quem se depara com um
ente querido com demência.
Amélia Azevedo, ainda hoje,
passado quase um ano do
diagnóstico ainda não aceitou que o seu marido, José
Carlos Azevedo, com quem
partilha a vida há mais de
cinquenta anos, se encontre
num declínio cognitivo e
físico progressivo.
Advogado de profissão, foi num dia
de trabalho normal, durante um julgamento, que aconteceu o primeiro
sintoma: um episódio de amnésia. O
diagnóstico inicial foi uma depressão
e quando a perda de memória se intensificou, a causa seria a medicação.
Mas foi um especialista que diagnosticou o quadro demencial (demência
de Corpos de Lewy).
Em pouco tempo perdeu a autonomia
e hoje necessita de ajuda para as ati-

vidades básicas da vida diária, como
vestir-se sozinho ou tomar banho;
perdeu o interesse pelas coisas como
ler a sua revista preferida; perdeu a
capacidade de marcha, deslocando-se em cadeira-de-rodas; e tem alguns momentos de lucidez que lhe
causam agonia.
Perante o quadro, houve um impacto
ao nível do contexto familiar, provocando uma grande sobrecarga física
e emocional na esposa Amélia. Esta
necessidade permanente de ser cuidado por alguém, levou a família a solicitar apoio formal (Serviço de Apoio
Domiciliário) e outros cuidadores.
Para proporcionar uma melhor qualidade de vida a José Carlos, a sua
esposa contratou serviços de saúde
ao domicílio como fisioterapia e estimulação cognitiva. Preparou-lhe
um quarto adaptado às suas necessidades (cama articulada, cadeira de
banho…).
Apesar da sobrecarga ter diminuída
com estas ajudas, não desapareceu
totalmente: a incerteza em relação ao
futuro, a angústia de olhar para um
“menino” que já foi tão homem, a tris-

teza constante, mas o amor continua
a ser o mesmo.
As demências: uma realidade
Segundo a psicóloga Sofia Miranda
"É, de facto, muito difícil vermos ou
imaginarmos alguém de quem gostamos a perder gradualmente e de
forma contínua as suas capacidades
cognitivas.
Faz parte da nossa responsabilidade
social reconhecer o impacto que as
demências têm não só nos doentes,
mas também nas famílias, cuidadores
e no próprio sistema de saúde".
Uma das consequências do enve-

A memória que eu gostaria de guardar é...

Ana Sousa

Firmino Silva

Carla Braga

Provedor

Auxiliar de Geriatria

"O rosto dos meus
pais. São os responsáveis pela minha
existência. É uma
gratidão que tenho
para com eles".

"Não esquecer quem "A minha família, os
eu sou nem a minha meus filhos, meus
netos e bisnetos, que
família".
são o mais importante para mim".
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Eugénia Almeida

José Carlos Campos

"O dia de ontem, em
que fiz 100 anos. Uma
vida de trabalho, de
preocupação, mas
também de alegrias".

"A minha mãe. Foi
uma grande mulher
que me criou com
muito amor".

Utente Centro Social de Utente Lar Santo André
Silveiros

Utente Unidade de Cuidados
Continuados Integrados
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nhecer faces de pessoas que conhece,
etc.);
- Alterações na capacidade executiva
(por exemplo, não conseguir contar
até 10 ou planear corretamente uma
atividade, etc.).
A evolução da doença caracteriza-se
por um início gradual e um declínio
cognitivo contínuo.
Associados aos sintomas cognitivos, a pessoa com demência pode
desenvolver outros sintomas como
sintomas depressivos, ideação paranóide (quando a pessoa se sente perseguida), alucinações, agressividade,
deambulação.

lhecimento da população é, naturalmente, o aumento da incidência das
demências, dado que é dos tipos de
problemas mentais mais frequentes
na terceira idade (Alzheimer’s Association Report, 2013).
Apresenta-nos alguns dados assustadores. Existem cerca de 35 milhões
de pessoas que sofrem de demências.
Em 2030, serão 65.7 milhões e em
2050, 115 milhões (World Alzheimer
Report de 2015).
A doença de Alzheimer é a mais frequente das demências.
É um distúrbio irreversível do cérebro, cujas células se deterioram
progressivamente provocando o envelhecimento do cérebro, através da
degeneração dos neurónios.
Na Santa Casa da Misericórdia de
Barcelos são cada vez mais os casos
de demência e é imperioso todos os
profissionais não só os de saúde, conhecerem a doença, formas de prevenção e estratégias para lidar com
a mesma. A instituição preocupa-se
com esta realidade formando os seus
colaboradores para uma prestação de
serviços mais adequada a todos estes
doentes.

na, os meses, etc);
- Alterações na linguagem (por exemplo, ao querer dizer mesa, diz cadeira,
até deixar de comunicar totalmente);
- Apraxia (por exemplo, incapaz de
escovar o cabelo, de dizer adeus, não
O que pode acontecer?
- Alterações da memória (por exem- conseguir vestir-se sozinho, etc.);
plo, não se lembrar dos dias da sema- - Agnosia (por exemplo, não reco-

Prevenção
Ainda que a idade seja o fator de risco mais frequente, a Doença de Alzheimer não faz parte do processo
de envelhecimento normal. Existem
pessoas com menos de 65 anos que
podem desenvolver a doença, sendo
casos mais raros. a psicóloga acrescenta que estes casos também existem na SCMB.
Devemos, assim, prevenir a demência
desde cedo: bons hábitos alimentares, controlar a tensão arterial e o colesterol, não fumar, fazer exercício físico regular controlando o peso, bons
hábitos de sono, exercitar o cérebro
com jogos de estratégia por exemplo.

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos associou-se à Campanha "Memórias para guardar", aceitando o
desafio da Associação #AlzheimerPortugal, que assinala o Mês da Doença do Alzheimer. Reunimos o Provedor, alguns utentes e colaboradores para partilharem algumas das suas #memoriasparaguardar.

José Miguel Lemos

Lígia Torres

Utente Lar da Misericórdia Educadora de Infância

"A minha juventude.
A partir dos 16 anos,
comecei a ter liberdade, tirei a carta de
condução e a sair com
os meus amigos".

"O dia do nascimento
da minha filha. Pegar
ao colo um filho pela
primeira vez é algo
maravilhoso".

Rosa Estrela

Rui Lopes

Fernando Coutinho

Utente Lar R. D. Leonor

Animador Sociocultural

Utente Centro de Dia

"Saber que Deus me
criou através do amor
dos meus pais e que
tive uma família que
me educou com base
em bons princípios".

"Os passeios que eu
e a minha família
dávamos ao domingo à tarde, depois
do almoço. Eram
momentos de grande
descontração.”

"Uma pessoa que está
no meu coração, que
é a Maria dos Anjos,
a minha esposa.”
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mais infância

Gala de Finalistas: rumo a uma nova fase
Os finalistas de todos os
equipamentos da valência
de infância participaram nas
galas que lhes eram
destinadas como uma
homenagem na hora da
despedida rumo a uma vida
nova.
As várias galas decorreram ao longo
do mês de julho, no auditório da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos,
com pompa e circunstância.
As galas iniciaram com a entrega das
faixas de finalistas pelas respetivas
educadoras/amas seguindo-se a foto
da praxe na passadeira vermelha individual e com a família.
A recebê-los no recinto estava uma
música de ambiente pela escola de
música Espaço M.
Depois de uma entrada triunfal e da
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atuação das professoras de música,
cada menino recebeu o seu diploma
de finalista assim como a sua cartola
pela mão da educadora/ama e por um
representante da Mesa Administrativa.
Os meninos finalistas cantaram, por
fim, uma música de despedida.
Ainda houve tempo para umas demonstrações de danças de salão pela
escola Pé de Dança.
No final, houve um pequeno lanche
convívio.

Encontro de Gerações

Festas de final de ano

Infantário Rainha Sta Isabel

Centro Social Comendadora Maria Eva Nunes Corrêa

Creche As Formiguinhas

Centro Infantil de Barcelos

Como é já habitual, todos os meninos dos equipamentos
da valência de infância atuaram em palco para apresentar
às suas famílias as músicas e danças que ensaiaram para o
efeito com o apoio da escola de música Espaço M.
Sempre associado ao Projeto Educativo que se centra nas
tradições, cada equipamento escolheu um tema para explorar: A Feira (Creche As Formiguinhas), Músicas da

Nossa terra (Infantário Rainha Santa Isabel), A Lenda do
Galo (Centro Infantil de Barcelos) e as quatro Estações de
Vivaldi (Centro Social Comendadora Maria Eva Nunes
Corrêa), estiveram na base das atuações.
Festas às quais se seguiram lanches convívio num espírito de confraternização e de despedida para o ano letivo
2017/2018.

Férias de verão no CATL

Os meninos que frequentaram o Centro de Atividades de
Tempos Livres divertiram-se muito neste período de Férias de Verão. Nestas ativas férias, o programa foi preenchido com visitas ao Museu do Brinquedo, aos BVbarcelos, ao jornal Barcelos Popular, à Biblioteca Municipal, à
PSP de Barcelos, ao CMIA de Viana do Castelo. Houve
ainda lugar a aulas de patinagem, de auto defesa Kung Fu,

a um workshop de alimentação saudável, a atividades de
teatro, cinema, modelagem de balões, pinturas faciais,
piqueniques, jogos de água, torneios de futebol, dança,
musica, informática, dias inteiros na piscina e duas belas
semanas de praia, entre outros.
A diversão foi uma constante.
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Ténis: uma nova proposta de AEC

O Clube de Ténis da Escola
Secundária Alcaides de
Faria, em parceria com a
Santa Casa da Misericórdia,
proporciona aulas de iniciação ao ténis como atividade
do plano extracurricular,
para crianças do pré-escolar.

Para além da prática de exercício físico, esta atividade tem também
como objetivo fomentar a coordenação e concentração, essenciais para
um harmonioso desenvolvimento da
criança.
Considerado um desporto completo,

o ténis contribui para a saúde física e
mental. É um aliado do sistema cardiorrespiratório, prevenindo doenças
cardíacas e vasculares. É também
uma grande ajuda para o bem estar
mental, diminuindo a ansiedade, as
frustrações e o stress.

Aqui será possível as crianças trabalharem a confiança e a autoestima, de
forma a superarem-se dia após dia,
contribuindo assim, para o sucesso
escolar e pessoal.
Carlos Ferreira
Professor de Ténis

Benefícios do Yoga na creche
Outra das propostas a nível
de Atividades Extracurriculares é o yoga, pelos seus benefícios para a saúde mental
e física das crianças.
O Yoga estimula as capacidades psíquicas e físicas das crianças, faz com
que sintam a sua própria energia, a
desenvolvam e orientem.
Ajuda a sentirem-se felizes e amadas,

dispostas a crescer em paz e com confiança no mundo e sobretudo em si
próprias.
Através desta prática as crianças
aprendem a otimizar a sua energia, a
concentrarem-se, a respirar corretamente, a relaxar o seu corpo, a gerir
melhor a ansiedade, as contrariedades e tensões naturais do dia a dia,
e serem mais conscientes e responsáveis em relação a si próprias e ao

mundo que as rodeia.
As crianças têm uma enorme e genuína afinidade com a Natureza, durante as aulas irão ser estimuladas para
representarem a Natureza e os seus
seres. Num ambiente encorajador,
seguro e divertido serão chamadas a
jogar, relaxar numa combinação de
histórias, canções, posturas, atividades; permite-se o desenvolvimento
multissensorial.
Benefícios do Yoga:
-Melhora o padrão de sono;
-Reduz a inquietação e irritação;
-Aumenta a autoconfiança e a autoestima;
-Promove a disciplina
-Desenvolve o espírito de grupo e a
cooperação;
-Aumenta a criatividade e a consciencialização corporal;
-Melhora a concentração; Etc…
Yoga para crianças é Amor, é União, é
a Vida!
Manuela Fernandes
Soulfly Arts Academy
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Projeto RALF: Terapia da fala na infância
“Terapia da Fala na Valência
de Infância da SCMB” é um
projeto destinado a crianças
em idade pré-escolar que
permite um reconhecimento
atempado, rápido e eficaz
das crianças com
necessidade de
acompanhamento em
Terapia da Fala.

O papel do Terapeuta da Fala passa
pela prevenção, avaliação, intervenção e estudo científico da comunicação humana e da deglutição, bem
como das perturbações a elas relacionadas (APTF, 2016). Os seus campos de atuação abrangem uma vasta
faixa etária, que se estende desde o
nascimento do bebé, passando pelas
crianças em idade pré-escolar e escolar, pelos jovens, adultos até ao idoso.
Em crianças de idade pré-escolar, a
sua intervenção centra-se na promoção das competências linguísticas,
vocais e de comunicação bem como
na intervenção das suas perturbações
(APTF, 2015). Para evitar o aparecimento de novas perturbações bem
como o agravamento das já existentes, é imprescindível uma atuação
atempada do Terapeuta da Fala. Neste sentido, o serviço de Terapia da
Fala da SCMB dará início brevemente

a um projeto direcionado à Valência
de Infância cuja finalidade passa pelo
reconhecimento, rápido e eficaz, das
crianças que, em idade pré-escolar,
têm ou não adquiridas as competências linguísticas, metalinguísticas e
fonético-fonológicas. Todas as crianças, com devida autorização de participação, serão alvo de um rastreio de
linguagem e fala realizado pela sua
Educadora de Infância. Este rastreio
será realizado com recurso ao RALF
(Rastreio de Linguagem e Fala), um
instrumento validado por uma equipa multidisciplinar para a população
portuguesa (Mendes, Lousada, & Valente, 2015). Os casos sinalizados serão, posteriormente, encaminhados

para o serviço de Terapia da Fala do
Centro de Medicina Física e Reabilitação da SCMB onde serão avaliados
e acompanhados pelas Terapeutas da
Fala.
O projeto “Terapia da Fala na Valência de Infância da SCMB” promove,
assim, um acompanhamento atempado das crianças em idade pré-escolar prevenindo o aparecimento e/ou
agravamento de alterações linguísticas, vocais e comunicacionais que,
consequentemente, poderão comprometer gravemente, o seu desenvolvimento e ciclo de aprendizagem.
Marta Sá
Terapeuta da Fala

Social: Cantina Social | Voluntariado
Centro de Formação
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mais social

M33ting You For a Cause: concretizar sonhos e
contribuir para uma boa causa
Mais de mil crianças e
adolescentes realizaram o
seu sonho, no dia 1 de
julho, ao contactar com os
seus ídolos, no M33ting You
for a Cause, uma iniciativa
da Santa Casa da
Misericórdia de Barcelos.
No total foram angariados cerca de 6000 euros, verba que
reverte na totalidade a favor da Loja Social.
O evento, apresentado pelos locutores da Rádio Nove3cinco Leandro Covinha e Sara Oliveira, contou com a
participação dos Dj’s Lee Faria e Hélder Faria, Lipe Percussion, Fububeatbox, Bárbara Carvalho e Soulfly Art
Lovers, que animaram a tarde no pavilhão municipal de
Barcelos.
A influenciadora digital Adriana Lima, a Miss Teenager
Europe 2016 Sara Oliveira e os youtubers Wuant e Owhana foram os grandes convidados desta festa, sendo entrevistados e, depois, interagindo com os seus fãs.

“Esta iniciativa solidária teve um duplo sabor: conseguimos verbas para criar infraestruturas dignas para a loja
social e também permitimos que os mais pequenos se divertissem e sobretudo estivessem junto dos seus ídolos,
algo que para muitos entendemos que de outra forma seria impossível. Este é o resultado de muito trabalho pelo
que agradeço a todos os que contribuíram para que este
evento fosse um sucesso. Obrigado aos colaboradores,
patrocinadores, pontos de venda, Escuteiros de S. Veríssimo e Silveiros e todos os que se associaram a nós.”, afirmou o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, Firmino Silva, no final do evento.

Ajudar Pedrógão Grande
A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos fez chegar a
Pedrógão Grande - terra do esposo da nossa benemérita Comendadora Maria Eva Nunes Corrêa, cerca de
3500kg de produtos doados pela Santa Casa, por várias empresas e pelos barcelenses que generosamente
contribuíram com bens, no mês de junho, após a tragédia originada pelos incêndios. Os produtos foram
entregues à Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão
Grande que em nome da população agradeceu sensibilizada este envio, que irá marcar a diferença na vida
de quem está a ser socorrido.
A todos muito obrigado!
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dicas da poupança

Como decorar um quarto de criança a baixo custo
Por se tratar de uma época do ano em que a maioria das famílias pensa em efetuar algumas
mudanças, o Dicas de Poupança irá ajudar a transformar um quarto de criança a custos reduzidos. Se não sabe por onde começar, deixamos-lhe algumas ideias do que fazer e onde
poupar.
Na hora de decorar o quarto de uma criança é preciso levar em consideração o desejo deles em criar um espaço particular, que vai muito mais além de móveis e objetos de decoração, outra coisa que sabemos é que essa mesma decoração será temporária, num instante são adolescentes e já querem uma coisa diferente.

Parede personalizada
com bolinhas

Estante de caixotes de madeira

Cama de paletes

Pintar a parede de uma cor à escolha ou fazer na cor já existente; fazer o molde das bolinhas (exemplo,
podendo alterar para o desenho que
desejar) em folhas A4, recortando
círculos no centro de cada uma das
folhas, colando-as de seguida na vertical, de modo a irem do tecto até ao
chão, cobrindo assim toda a parede;
cole o molde na parede e comece a
preencher os círculos que fez anteriormente com um spray a escolha,
podendo pintar todos os círculos
existentes ou então círculo sim, círculo não. Repita o passo anterior na
extensão de parede que desejar.

E no quarto de
uma criança faz
sempre falta uma
estante, sugerimos uma estante de caixotes de
madeira.
Para a elaboração da mesma
precisamos então de 4 caixotes,
podendo
usar
mais ou menos,
dependendo da altura que pretender,
lixa, tinta e quatro pés para o móvel.
Deverá então começar por lixar muito bem todos os caixotes, de seguida
pintar a cor que preferir.
Depois de os caixotes estarem bem
secos, aparafusamos os 4 pés no caixote que irá ficar por baixo, e pregamos os restantes verticalmente uns
aos outros.

Fazer uma cama de paletes é uma alternativa de decoração barata e fácil
de elaborar, basta ter um pouco de
criatividade.
Para fazer uma cama de solteiro necessita de 3 a 4 paletes dependendo
do comprimento que as paletes tiverem, e do que pretender. Primeiramente terá de lixar e preparar a madeira de todas as paletes que irão ser
utilizadas, de seguida deverá pintar as
paletes da cor ou cores escolhidas.
Passaremos agora a montagem, deverá pregar 3 a 4 paletes umas as outras na horizontal, pregando por fim
uma na vertical, que servirá de cabeceira da cama.
A decoração da cama poderá ficar
ainda mais bonita se lhe colocar uma
iluminação na parte de baixo ou então, na parte de trás da cabeceira.

Mesinha de cabeceira com caixote de madeira
Para fazer a mesinha de cabeceira,
será necessário um caixote de madeira e um cabo de vassoura, para os
pés da mesinha basta cortar o cabo
da vassoura em 4 partes iguais. Para a
prateleira da mesinha iremos utilizar
uma placa de madeira, com a medida
do interior do caixote, e dois pedaços
de madeira com a medida das laterais
internas, que servirão de suporte para
a placa de madeira. De seguida lixe
todas as peças, cole os suportes para
a placa de madeira no interior do caixote, para dar um acabamento bonito
e original a mesinha, basta escolher

uma ou várias cores e pintar o caixote e os pés. Por último, basta juntar todas as peças, pregando a tábua
de madeira já pintada aos suportes e
aparafusando os pés ao caixote.

Mais dicas para a decoração de quarto
de criança em www.misericordiabarcelos.org/resposta-sociais/social/
Bruna Lemos
Estagiária da Valência Social
13
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entrevista com arminda rosendo

"Por maior apoio que possamos dar, nada substitui o
carinho familiar"
Maria Arminda Rosendo é
mesária da Terceira Idade e
do Culto. Acompanha ainda
o Sr. Provedor no serviço de
Alimentação. A sua ligação à
Santa Casa data de há muitos anos. De facto, ocupou
o lugar de diretora técnica
dos Lares da Misericórdia e
Rainha D. Leonor entre 1984
e 2010. Hoje, as responsabilidades são acrescidas uma vez
que faz parte do órgão gestor
da instituição.
Em entrevista revela-nos
quais as suas maiores preocupações.
Esteve ligada à terceira idade durante
muitos anos. Primeiro como colaboradora e agora como mesária. É uma
área à qual dedica um carinho especial. Como tem sido a sua gestão?
Falar desta Instituição, para mim, é
um orgulho pelos anos que a ela dediquei. Foram 26 anos enquanto colaboradora. Hoje, sinto uma responsabilidade ainda maior. Apesar de
sermos uma equipa de nove elementos, todos com as suas responsabilidades, não é fácil gerir uma casa com
esta grandeza. Cinco lares de idosos,
um centro de dia, apoio domiciliário,
um centro de medicina física e reabilitação, uma unidade de cuidados
continuados integrados, quatro jardins de infância que requerem muito
tempo e atenção.
Muitos familiares, devido à sua vida
e à distância da residência, não conseguem fazer as visitas de forma assídua. Neste caso é importante prestar
o máximo de atenção e sermos carinhosos com os utentes para suprir todas as carências afetivas que muitos
deles têm. Para isso, a colaboração
e a dedicação dos técnicos e do restante pessoal são fundamentais, para
14

se criar um clima de proximidade. O
nosso propósito é fazer sempre mais
e melhor para o bem-estar dos nossos idosos, para que eles se sintam em
casa, num ambiente familiar.
Apesar de cada vez mais se conhecer
a realidade dos lares, ainda é necessário desmistificar a vida no lar?
Há famílias que percebem e conhecem a verdadeira realidade dos lares.
No entanto, há outras que a desconhecem, mas é um facto que a Santa
Casa promove diariamente a dinamização dos lares através dos nossos
animadores, que desenvolvem uma
série de atividades com os utentes,
com o propósito de ajudar a proporcionar o bem-estar no seu dia-a-dia.
Também são realizadas atividades de
cariz religioso como o passeio anual
ao Santuário de Fátima, a peregrinação à Nossa Senhora da Franqueira,
entre outras, bem como de lazer e
bem-estar com idas à praia, à piscina
ou, ainda, o agora tradicional almoço
dos idosos na vila de Ponte de Lima.
Promovemos ainda o envelhecimento
ativo com o coro sénior ou as aulas de
ginástica.

O que acha necessário para que a vida
do idoso em lar seja mais feliz?
No meu entender, é fundamental um
maior envolvimento da família porque sentimos que por maior apoio
que possamos dar, não completa o
carinho familiar. Infelizmente, ainda
há quem esqueça os seus idosos e é
contra esta situação triste que devemos lutar. Um dos grandes objetivos
desta Santa Casa passa por proporcionar conforto, carinho e cuidados
de saúde para melhorar a qualidade
de vida dos nossos utentes.
Cada vez existem mais casos de demências nos lares. Existe uma preocupação da instituição em adaptar-se
a esta realidade?
Nos dias de hoje, infelizmente, as
estatísticas referem-nos que grande parte dos idosos apresentam demência. Temos consciência de que
os lares ainda não estão totalmente
preparados para receber idosos com
este tipo de doença. No entanto, socialmente não podemos ignorar e
com a experiência, o esforço e boa
vontade de todos os colaboradores
tenta-se dar um acompanhamento de
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qualidade a todos eles. Nesse sentido,
há colaboradores já com formação em
“demências na terceira idade”, mas
é necessário continuar a melhorar
os conhecimentos teóricos de saúde
nesta área.

mas considero ainda longe do ideal.
Na minha opinião, é urgente a construção de uma cozinha central onde
possam convergir todos os elementos
que trabalham nas diversas cozinhas,
num espaço único onde teríamos um
maior rendimento, um melhor aproTem sido feito um esforço para rece- veitamento e uma melhor laboração
ber os casos sociais?
na confeção dos alimentos. É uma
Sim, além das situações encaminhadas pela segurança social, tem sido
feito um esforço para receber as pessoas que mais necessitam e que não
têm qualquer apoio familiar.
Inclusive, dentro das suas possibilidades, a Santa Casa vai dando resposta a alguns utentes da nossa UCCI
e de outras que findo o período de
tratamento não têm capacidade de
regressar ao seu lar por questões de
limitações físicas de cumprir as tarefas do dia-a-dia.

A Procissão das Endoenças é uma referência a nível do concelho?
A tradição da Procissão das Endoenças foi retomada nesta Instituição há
quinze anos. Considero que é um dos
grandes momentos de manifestação
de fé contando com a participação de
cerca de 200 colaboradores e instituições do concelho. Todos meditam na

Existe uma lista de espera vasta para
integração em lar?
Sabemos que a esperança média de
vida tem aumentado. Neste momento, a capacidade dos nossos lares
encontra-se preenchida na sua totalidade e temos uma lista de espera
considerável, o que também mostra
o reconhecimento da qualidade dos
serviços prestados.
A nível do SAD recentemente houve
o alargamento do serviço ao domingo
e a integração do serviço de enfermagem?
Houve uma preocupação desta Mesa
Administrativa em melhorar o apoio
domiciliário nomeadamente com o
alargamento do serviço ao domingo.
Desta forma, podemos ir ao encontro
das necessidades daqueles que ao fim
de semana não têm qualquer apoio
familiar. Relativamente à integração
do serviço de enfermagem, estamos
em fase de implementação de novas
especialidades para brevemente podermos satisfazer outras necessidades dos utentes.
Juntamente com o Sr. Provedor é
ainda responsável pelo serviço de
alimentação, no qual têm surgido alguns problemas. É uma real preocupação da MA?
É nosso propósito melhorar este setor. Têm sido feitas algumas mudanças ao longo destes dois anos e meio

"Na minha opinião, é urgente a construção de uma cozinha central onde possam convergir todos os elementos que
trabalham nas diversas cozinhas, num espaço único onde
teríamos um maior rendimento, um melhor aproveitamento e uma melhor laboração na confeção dos alimentos."
preocupação de todos os elementos Paixão de Cristo contribuindo desta
da Mesa Administrativa e estão a ser forma para um grande momento relidados passos para que esta pretensão gioso em Barcelos.
seja uma realidade.
A nível de obras de recuperação, a
Relativamente ao culto, é muito im- igreja tem neste momento necessiportante a Santa Casa continuar a dades?
É uma preocupação desta Mesa Addar assistência espiritual…
Claro que sim e, nesse sentido, foi ministrativa, as obras de recuperacriada na Unidade de Cuidados Con- ção da Igreja. As mesmas deverão
tinuados uma capela podendo desta ser executadas, tendo como prioriforma os utentes que a frequentam ter dade a substituição de todo o telhado
os seus momentos religiosos. Além principal. A beneficiação da talha do
da Igreja da Misericórdia, com as ca- altar-mor, bem como a pintura geral
pelas nos nossos lares oferecemos de toda a Igreja são necessidades que
aos nossos utentes e comunidade em depois de realizadas tornarão aquele
geral espaços para ter os seus mo- espaço de culto mais confortável para
aqueles que a frequentam.
mentos religiosos e de meditação.
15

Encontro de Gerações

especial

Santa Casa integra projeto ICT 4 Silver
Um projeto de investigação
que a Santa Casa da Misericórdia de Barcelos integra,
recebeu aprovação de financiamento no âmbito dos
programas Portugal 2020 e
Interreg Sudoe.
Denominado de “ICT4SILVER”, este
estudo tem por objetivo investigar
sobre as necessidades das pessoas
idosas, em diferentes situações. As
informações recolhidas serão colocadas ao serviço de 30 PME’s - pequenas e médias empresas, de cinco
regiões diferentes, de forma a criarem
produtos e serviços adaptados às necessidades deste setor da população.

O “ICT4SILVER” faz parte de uma
série de quatro projetos que também
receberam aprovação de financiamento, sendo desenvolvido numa coprodução com o Instituto Politécnico
do Cávado e Ave – IPCA.
A Santa Casa da Misericórdia associa-se a esta parceria de forma a contribuir para uma investigação profunda e exata, trabalhando na inovação e
desenvolvimento do futuro da população idosa.
O programa Interreg Sudoe apoia o
desenvolvimento regional no sudoeste da Europa, promovendo a coopera- Escola Superior de Design do IPCA
ção transnacional. O “ICT4SILVER” com a Santa Casa da Misericórdia de
será desenvolvido sob a responsabili- Barcelos.
dade do professor Ricardo Simões, da

Que equipamentos fazem parte da investigação?

A empresa francesa Arkea On life
propõe um relógio de telecare (teleassistência, que alerta em caso de
necessidade 24h/dia. O relógio envia
as coordenadas GPS para um centro.

A portuguesa Técmic eYeon tambem
propõe teleassistencia através de uma
plataforma online acessivel a partir
de qualquer pc ou equipamento movel com internet.

A firma espanhola Fesia Walk apresenta um inovador sistema de estimulação funcional baseado em campos de eletrodos. Para vitimas de AVC
ou que tenham dificuldades em pousar a parte da frente do pé.

A empresa portuguesa KeepCare Pro
apresenta o HMR platform, um software focado no utente. Através da
aplicação e da plataforma online é
possível monitorizar e gerir a saúde
dos utentes.

A espanhola Kwido tem como solução uma plataforma de registos que
permite uma maior eficiência uma
vez que inclui toda a informação do
paciente.

A Primer Cog brain training apresenta uma plataforma de estimulação
cognitiva e reabilitação, respeitando
um numero de patologias neurodegenerativas.
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Nova regulamentação de dados pessoais
Depois de vários anos de negociações entre estados membros da União Europeia (UE), foi criado o
novo regulamento de dados pessoais no dia 4 de maio de 2016. Este regulamento prevê um período
de 2 anos de adaptação e tem como objetivo fortalecer os direitos de privacidade dos cidadãos da
UE, restaurar a confiança nas atividades online e proteger melhor os dados dos clientes das empresas e instituições. É uma sigla que já começa a ser um pouco mais conhecida: RGPD - Regulamento
Geral de Proteção de Dados ou GDPR em inglês (General Data Protection Regulation).
De que se trata?
É um novo regulamento emitido pela
Comissão Europeia (e por ser um regulamento tem aplicação direta nos
vários países) e cujo principal objetivo é harmonizar a legislação relacionada com a proteção de dados pessoais em toda a Europa.
Mas faz mais do que isso…
A UE quis criar aquele que será uma
das referências futuras na proteção de
dados. Consequentemente, o “RGPD”
traz vários novos direitos para os indivíduos e, com isso, novas obrigações para as instituições e empresas.
Quem é afetado pelo novo regulamento?
Estas alterações afetam todas as organizações que façam o seu “negócio” com titulares de dados na UE,
independentemente de haver ou não
transações financeiras nos serviços
prestados. Na prática, se uma organização, instituição ou empresa é titular
de informações relativas a pessoas
singulares (nome, dados de localização, ou quaisquer outros elementos específicos da identidade) está
abrangida pelo regulamento.
Quem será afetado pelo novo regulamento?
As implicações da RGPD irá afetar
todos os departamentos e valências
da SCMB. Por isso, faz todo o sentido que toda a Instituição trabalhe em
conjunto para planear uma estratégia
de adesão à RGPD. Neste momento,
já se encontra em desenvolvimento
um plano de levantamento transversal à Instituição de forma a ter em
conta todo o tipo de dados digitais e
não digitais que a SCMB recolhe.
É crucial saber e informar quem de
direito como é que esta informação
digital e não digital se move dentro
e fora da SCMB, quem tem acesso

e onde é armazenada. Brevemente, serão disponibilizados a todos os
utentes e funcionários registos de
consenso e informação relevante sobre a política de proteção de dados na
SCMB.
Quais as medidas que irão ser tomadas diretamente com os funcionários
e utentes?
Cada titular de dados terá o direito de saber como estão a ser tratados os seus dados pessoais. Com
o RGPD deverão ser considerados
dados pessoais toda a “informação
relativa a uma pessoa singular identificada; é considerada identificável
uma pessoa singular que possa ser
identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um
identificador, como por exemplo um
nome, um número de identificação,
dados de localização, identificadores
por via eletrónica, ou a um ou mais
elementos específicos da identidade
física, fisiológica, genética, mental,
económica, cultural ou social dessa
pessoa singular”. Ainda nesta linha, o
RGPD introduz algumas novidades e
alterações profundas, nomeadamente, quanto à possibilidade que dá ao
titular dos dados em restringir o seu
tratamento, solicitar a sua retificação
e, também, a sua eliminação "direito
ao esquecimento". Este passa a ter o
direito de solicitar a portabilidade dos
seus dados entre diferentes responsáveis pelo tratamento de dados.
Trata-se de uma revolução digital da
informação presente na SCMB?
A proteção dos dados não deve ser entendida como um destino, mas como
uma nova realidade a que a Instituição estará sujeita num novo contexto digital. Neste sentido, o departamento de informática está a reforçar
medidas que permitam estabelecer
um ambiente adequado de seguran-

ça, gestão e operação dos sistemas de
informação da SCMB e que garantam
que se mantém em conformidade não
apenas em maio de 2018, mas também depois dessa data.
Quem ou quais as entidades supervisoras e como irão atuar?
Em vários países, incluindo Portugal,
o facto de não existir ainda uma visão
clara do modelo operacional das autoridades supervisoras está a atrasar
o correto entendimento do sistema e
de algumas das suas regras. No entanto, é expectável que a breve prazo
exista um alinhamento europeu para
um reforço de recursos para as autoridades supervisoras verificarem a
aplicabilidade e cumprimento da lei.
Quais as sanções ou multas que serão
aplicadas pelas entidades supervisoras?
O limite superior das multas poderá
atingir 4% do volume de faturação da
organização no espaço da UE ou um
máximo de 20 milhões de euros, este
tipo de valores poderão ser aplicados
caso se verifiquem situações severas
de não conformidade no cumprimento da RGPD. No entanto, mesmo que
a multa seja de 10 euros, estaremos
certamente perante enormes perdas
financeiras, operacionais e reputacionais, situações estas que certamente irão originar perdas internas
bem maiores.
Qual o prazo temporal que a SCMB
tem para implementar o RGPD ?
O RGPD entrará em vigor em todo o
espaço europeu a 25 de maio de 2018,
e, nessa altura, na SCMB a implementação do regulamento já terá um
grau de maturidade suficiente para
cumprir as novas normas.
Paulo Silva
Responsável Dep. Informática
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Formação profissional contínua no Código de Trabalho
A presente informação visa divulgar o entendimento sobre algumas
questões, que se colocam no âmbito
da formação profissional contínua
desenvolvida pelos empregadores, ao
abrigo do regime jurídico estabelecido no Código do Trabalho em vigor.
Assim, pelo disposto no Código do
Trabalho a formação profissional assenta no dever do empregador em
assegurar ao trabalhador o direito individual à formação, mas também no
dever deste último em participar, de
modo diligente, nas ações de formação que lhe forem proporcionadas.
O objetivo da formação contínua é
“promover o desenvolvimento e a
“Artigo 131.º
Formação contínua
1 – No âmbito da formação contínua,
o empregador deve:
a) Promover o desenvolvimento e a
adequação da qualificação do trabalhador, tendo em vista melhorar a
sua empregabilidade e aumentar a
produtividade e a competitividade da
empresa;
b) Assegurar a cada trabalhador o
direito individual à formação, através de um número mínimo anual de
horas de formação, mediante ações
desenvolvidas na empresa ou a concessão de tempo para frequência de
formação por iniciativa do trabalhador;
c) Organizar a formação na empresa, estruturando planos de formação
anuais ou plurianuais e, relativamente a estes, assegurar o direito a informação e consulta dos trabalhadores e
dos seus representantes;
d) Reconhecer e valorizar a qualificação adquirida pelo trabalhador.
2 – O trabalhador tem direito, em
cada ano, a um número mínimo de
trinta e cinco horas de formação contínua ou, sendo contratado a termo
por período igual ou superior a três
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adequação da qualificação do trabalhador, tendo em vista melhorar a
sua empregabilidade e aumentar a
produtividade e a competitividade da
empresa”.
Desta forma, para prosseguir este objetivo o empregador deve, nos termos
da alínea b) do n.º 1 do artigo 131.º,
“assegurar a cada trabalhador o direito individual à formação, através de
um número mínimo anual de horas
de formação, mediante ações desenvolvidas na empresa ou a concessão
de tempo para a frequência de formação por iniciativa do trabalhador”.
Correlativamente com este dever do
empregador o n.º 2 do mesmo artigo

menciona o direito do trabalhador a
formação contínua (no mínimo de 35
horas/ano, em caso de contrato sem
termo, e proporcional à duração do
contrato, em caso de contrato a termo
≥ a 3 meses).
Esta formação contínua “pode ser
desenvolvida pelo empregador, por
entidade formadora certificada para
o efeito ou por estabelecimento de
ensino reconhecido pelo ministério
competente”, nos termos do n.º 3 do
artigo 131.º, logo, não tem de ser certificada (podendo sê-lo ou não, dependendo do tipo de entidade que a
desenvolve).

meses, um número mínimo de horas
proporcional à duração do contrato
nesse ano.
3 – A formação referida no número
anterior pode ser desenvolvida pelo
empregador, por entidade formadora
certificada para o efeito ou por estabelecimento de ensino reconhecido
pelo ministério competente e dá lugar
à emissão de certificado e a registo na
Caderneta Individual de Competências nos termos do regime jurídico do
Sistema Nacional de Qualificações.

período, a efetivação da formação
anual a que se refere o n.º 2, imputando-se a formação realizada ao cumprimento da obrigação mais antiga.

4 – Para efeito de cumprimento do
disposto no n.º 2, são consideradas
as horas de dispensa de trabalho para
frequência de aulas e de faltas para
prestação de provas de avaliação,
ao abrigo do regime de trabalhador-estudante, bem como as ausências a
que haja lugar no âmbito de processo
de reconhecimento, validação e certificação de competências.

Márcia Campos - Resp. Formação

7 – O período de antecipação a que
se refere o número anterior é de cinco
anos no caso de frequência de processo de reconhecimento, validação
e certificação de competências, ou de
formação que confira dupla certificação.
8 – A formação contínua que seja assegurada pelo utilizador ou pelo cessionário, no caso de, respetivamente, trabalho temporário ou cedência
ocasional de trabalhador, exonera o
empregador, podendo haver lugar a
compensação por parte deste em termos a acordar.

9 – O disposto na lei em matéria de
formação contínua pode ser adaptado por convenção coletiva que tenha
5 – O empregador deve assegurar, em em conta as características do sector
cada ano, formação contínua a pelo de atividade, a qualificação dos trabamenos 10 % dos trabalhadores da lhadores e a dimensão da empresa.
empresa.
10 – Constitui contraordenação grave
6 – O empregador pode antecipar até a violação do disposto nos n.os 1, 2 ou
dois anos ou, desde que o plano de 5.”
formação o preveja, diferir por igual
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saúde

O Pilates Clínico pode mudar a sua vida!

É capaz de reeducar posturas, gestos e movimentos. Favorece o alinhamento postural e a flexividade. Fortalece
os músculos e corrige a respiração. Melhora a concentração, alivia o stress e as tensões musculares. O Pilates Clínico pode ser praticado por crianças, adultos, idosos ou
gestantes, de forma a prevenir ou a tratar a sua condição.
No Centro de Medicina Física e Reabilitação da Santa
Casa, as aulas são adaptadas à pessoa, visando sempre a
individualidade e as limitações de cada utente. Esta atividade é administrada por uma fisioterapeuta certificada
em Pilates Clínico e pode ser feita de forma individual ou
numa classe de 6 utentes, com duração de 50 minutos.
Horários
Pode inscrever-se nas aulas de terça e quinta feira, às 11h
e às 18h; segundas e quartas feiras às 19h e aos sábados
às 9h, 10h e 12h, com as fisioterapeutas Juliana Lopes e
Cristina Vilas Boas.
Informações
Para mais informações dirija-se ao Centro de Medicina
Física e Reabilitação da Santa Casa, na rua Dr. Santos Júnior, em Barcelos, ou contacte o centro através do número
telefónico, 253 181 110, ou por email, fisioterapia@misericordiabarcelos.pt.
Trate da sua saúde!
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Outubro: mês da alimentação
A origem do Dia Mundial
da Alimentação

Embora o mês de outubro
celebre o Dia Mundial da
Alimentação, na Santa Casa
da Misericórdia de Barcelos há sempre um especial
cuidado, ao longo do ano,
em promover hábitos alimentares saudáveis através
das ementas propostas e de
atividades diversas.
A alimentação mediterrânica é, hoje,
considerada um modelo alimentar
de referência a nível mundial para a
manutenção da saúde e prevenção de
doenças.
Este tipo de alimentação é, essencialmente, caraterizada pela prevalência
dos produtos vegetais, entre estes a
fruta, os produtos hortícolas, cereais,
frutos oleaginosos (nozes, amêndoas...) e leguminosas, e pelo con-

sumo de azeite como principal fonte
de gordura. É também recomendado
o consumo de peixe, carnes brancas (perú, frango e coelho) e ovos. É
aconselhado um baixo consumo de
carnes vermelhas e produtos de charcutaria, devido ao seu alto teor de
gorduras saturadas e sal em excesso,
e produtos ricos em açúcar tais como
bolachas recheadas, produtos de pastelaria, refrigerantes, entre outros.
Estas recomendações encontram-se
disponíveis no site da Direção Geral
da Saúde, numa versão interativa da
Roda dos Alimentos Mediterrânica
em:
www.alimentacaosaudavel.dgs.pt/
roda-dos-alimentos-mediterranica.

Em 1945, no dia 16 de outubro,
era fundada a FAO, que é a organização das Nações Unidas para
a Alimentação e Agricultura.
Esse dia foi, portanto, o escolhido para celebrar o Dia Mundial
da Alimentação. Desde 1981, a
data é comemorada em 150 países e tem como objetivos consciencializar a população mundial
para as questões relativas à nutrição e à alimentação e nomeadamente alertar para a fome e
desnutrição que existem ainda
em muitas partes do mundo.
O tema deste ano é “Mudar o
futuro da migração. Investir em
segurança alimentar e desenvolvimento rural”.

as escolhas alimentares saudáveis
através de um jogo e uma experiência
científica com alimentos, tendo como
principal objetivo promover escolhas
alimentares saudáveis, económicas e
sustentáveis, tendo como base a alimentação mediterrânica.
Relativamente ao jogo proposto nas
valências de Terceira Idade e de Infância, tratou-se do ”Quem é Quem
dos Alimentos”, através do qual foi
Alguns jogos pedagógicos
possível explorar os vários alimenEste ano, no âmbito do Dia Mundial tos que fazem parte da Roda dos Alida Alimentação, procurou-se sen- mentos Mediterrânica e as suas casibilizar as crianças e os idosos para raterísticas, nomeadamente as suas
vantagens nutricionais. Assim, os
participantes escolhiam uma carta
aleatoriamente, sem ver o seu conteúdo, e através de questões procuravam adivinhar qual era o alimento representado na carta, seguido de uma
explicação dos seus benefícios para a
saúde pelas nutricionistas.
Na valência de infância, ainda foi
possível realizar uma experiência
científica com alimentos, muito divertida para os mais pequenos até
porque a brincar também se ensina e
se aprende a comer bem!
Sílvia Sousa
Nutricionista
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Podologia no Centro de Medicina Física e de Reabilitação
A Podologia é a ciência da
saúde que estuda, previne,
diagnostica e trata todas as
patologias do membro
inferior e suas repercussões
no organismo humano.

sequências que pode causar no resto
do corpo. Muitas vezes uma simples
dor no pé altera a posição do mesmo
que consequentemente vai alterar
a posição do joelho, que por sua vez
pode provocar dor na coluna. Visto
isto a Podologia pode intervir de uma

Áreas da intervenção da podologia:
• Podologia Geral (Avaliação estática
e dinâmica do pé)
• Podoposturologia (estudo do pé e
realização de palmilhas personalizadas para melhorar a postura corporal)
• Podologia Infantil (Tratamento do
pé da criança)
• Podologia Geriátrica (Tratamento
do pé do idoso)
• Pé de Risco (Pé diabético, pé neurológico, pé vascular)
• Podologia Desportiva (Avaliação e
tratamento do pé do desportista)
• Podologia no trabalho (Avaliação e
análise do pé adaptado a cada situação profissional)
• Podologia Preventiva (Prevenção
das patologias/alterações do pé)

forma muito positiva quer no alivio/
eliminação de dores nos pés ou mesmo no joelho ou coluna.
Há muitas patologias associadas ao
pé. As mais comuns são:
• Dores nos pés
• Micoses nas unhas/pele
• Calosidades
• Esporão
• Fasceíte plantar
• Neuroma de Morton
• Pé raso/pé cavo
• Joanetes
• Dedos em garra

TRATAMENTOS INOVADORES
na Clínica de Medicina Física e de
Reabilitação
Tratamento de laser
Somos um dos poucos pontos do
país que dispõe de tratamentos de
laser para a remoção de Onicomicoses (micoses nas unhas), remoção de calos e remoção de verrugas

Estudo Podopostural
Dispomos de toda a tecnologia
para realizarmos um estudo postural computorizado por forma a
realizarmos Suporte Plantares Personalizados (Palmilhas personalizadas) com o objetivo de corrigir
e melhorar a postura assim como a
posição do corpo (Pé, Joelho, Coluna). Muitas vezes, como no caso
desportivo por exemplo, o que se
pretende é potenciar todas as características do atleta.

Curiosidade:
Os nossos pés são o nosso principal
meio de transporte, carregando-nos
numa jornada de 128.000 kms ao lonQuem são os Podiatras /Podologis- go de toda a nossa vida, o equivalente
a três vezes a volta ao mundo, contutas?
Os Podologistas são profissionais de do são a parte do nosso corpo mais
saúde, responsáveis pelo diagnóstico esquecida e negligenciada.
e tratamento de alterações específicas dos pés e dos membros inferiores,
incluindo os problemas dos pés associados a outras alterações sistémicas,
tais como por exemplo a diabetes.
A Podologia tem-se revelado uma
ciência cada vez mais importante
na área da saúde pela complexidade
presente no pé e ao conjunto considerável de patologias que estão assoNuno Coelho
ciados ao mesmo assim como as con(Podiatra/Podologista)
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Certificação APCER:
O ITAU iniciou a sua atividade em 1963, tendo sido a 1ª empresa portuguesa no mercado da
restauração coletiva. Começámos com uma equipa de 4 colaboradores e hoje somos cerca de 4584.
A implementação de um sistema de gestão da investigação, desenvolvimento e inovação (IDI) foi um
projeto ambicioso com o objetivo de sermos a 1ª empresa na área da restauração a obter a
certificação no âmbito da NP4457.
Apesar da cultura de inovação estar presente desde sempre no nosso ADN, foi em 2015 que o ITAU
se fortaleceu nesta área com a nomeação de 2 gestores de inovação e desenvolvimento dedicados

a 100%, tendo sido a implementação da NP4457 um contributo essencial na sistematização de toda
a atividade relacionada com a IDI. Este foi, sem dúvida, um desafio superado com o empenho e
dedicação de toda a empresa.
Instituto Técnico de Alimentação Humana
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honrar o passado

A nostalgia de um passado rico
Coincidências ou os ditames da vida,
um gostoso abanão a um passado que
deixou marcas profundas!
No cumprimento da já antiga colaboração neste “Encontro de Gerações”,
fui confrontado com um pedaço da
minha existência relativa à benemerência de alguém a esta Santa Casa.
Rodeios para o lado e vamos ao assunto.
A edificação do Novo Bloco Hospi-

saudoso Provedor Engenheiro Mário
de Azevedo, ao tentar implementar
uma espécie ou tipo de Boletim da
Santa Casa, deixou o registo do acontecimento, incluindo uma completa
alusão aos beneméritos Horácio Barroso Baptista e o sobrinho Dr. Duarte
Nuno Barroso que disponibilizaram
muito da sua fortuna em benefício da
construção do Novo Hospital. Ambos
legaram à Misericórdia de Barcelos,

Duarte Nuno Lima Barroso

Horácio Barroso Baptista

talar, mais concretamente o anexo
ao antigo hospital do Convento dos
Capuchos, pertença desta Misericórdia, concluído no dealbar da década
de sessenta do século passado, foi
um acontecimento que haveria de ficar registado não só pela sua importância como até do momento da sua
inauguração – para além de inúmeras
personalidades, autoridades e convidados, o momento teve a presença
da mais alta, o senhor Presidente da
República.
Numa feliz e conseguida tentativa, o

o Dr. Duarte Nuno, a quantia de um
milhão de escudos e o tio, bens imóveis localizados no Brasil e em Lisboa.
Foi um processo muito cuidadoso que
exigiu a ultrapassagem de algumas
dificuldades mas felizmente vencidas.
Aqui reside o curioso e importante do
assunto relativo à tal coincidência que
me diz respeito e me liga ao assunto,
um pormenor que continuaria nas
entranhas do passado não fosse este
feliz acaso.
Segundo o testemunho do Engenhei-

ro Mário de Azevedo, os tais mil contos, uma fortuna para a época, foram
uma “dádiva do Céu” pois chegaram
no momento preciso em que a Santa
Casa necessitava de satisfazer o pagamento de dívidas contraídas durante a construção do Hospital.
Seis anos decorridos após a inauguração do Hospital, mais concretamente,
em 1966, um casal de professores do
ensino primário (eu e minha esposa Maria José), matrimónio recente, assentaram arraiais na Escola de
Gilmonde, e por inerência ocuparam
uma das residências, ao tempo vaga
(um complexo de duas salas de aula e
duas residências, oferecidas pela senhora D. Elvira Barroso).
Mesmo em frente do edifício escolar,
a majestosa Casa do Cruzeiro, propriedade da Família Barroso, do então ainda vivo Doutor Duarte Nuno,
já lá para as bandas de Lisboa onde
tinha a residência oficial penso que já
liberto das funções de Cônsul de Bordeaux, em França.
Por um feliz acaso e porque mantinha um são relacionamento com o
caseiro António, fui solicitado para
me deslocar à Casa do Cruzeiro, administrada pela nora D. Alda que por
vezes se dava ao cuidado de trazer os
filhos até Gilmonde, a freguesia onde
a avó D. Elvira Barroso mantinha esse
património (mãe do Doutor Duarte
Nuno).
Gostosamente aceitei a incumbência
de orientar a progressão dos estudos
de uma das meninas durante o período de férias. Foi o início de um estado
de graça que permitiu durante o tempo que residi na Escola de Gilmonde
o livre acesso à Casa do Cruzeiro (e
outras mordomias), ainda de pé, a satisfação e o orgulho de conviver com a
Família que tanto bem fez a Barcelos,
hoje mergulhada nas raias do esquecimento.
Uma feliz coincidência – seja como
for entendido, uma dicotomia que me
assiste: uma Família de Beneméritos
e uma Santa Casa da Misericórdia
onde ainda hoje sou Irmão.
Ilídio Torres
Irmão da SCMB
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Inauguração do novo bloco hospitalar deu origem a
primeiro Boletim da Santa Casa
O primeiro boletim da Santa
Casa da Misericórdia de Barcelos foi publicado no dia 01
de junho de 1970, como uma
publicação não periódica sob a
provedoria do Dr. José G. de Sá
Carneiro. 66Foi impresso na
secretaria da SCMB sem nenhum título específico (alguns
anos mais tarde seria lançado
o"Encontro de Gerações").

O Vice-Provedor da altura, Engº. Mário
de Azevedo, responsável pelo editorial,
justificou a publicação como uma forma de se registar “tudo quanto se disse
aquando a inauguração do novo Bloco
Hospital.(…) palavras que sirvam de estímulo a prosseguir quantos a estas Casas dedicam as suas atenções”. Sobre os
problemas do hospital dizia que “são de
toda a ordem e por vezes difíceis, que fazem desanimar qualquer, e ao mais pequeno descuido precipitam-se uns sobre
os outros e ainda mais nestes tempos de
hoje que tudo parece dominado e perseguido pelo materialismo”.
Uma inauguração que contou com a presença do Presidente da República, o Contra-Almirante Américo Tomás
e o Ministro da Saúde e Assistência, Baltasar Rebelo de
Sousa (pai do atual presidente da república), Secretário e
Sub-Secretário de Estado, Arcebispo Primaz de Braga, e
Governador Civil, entre outros.
Nesta primeira edição estão transcritos os discursos do
Provedor, Vice-Provedor e Ministro da saúde.
Faz-se menção a dois homens ilustres da terra que através
da sua benemerência contribuíram para o hospital: Comendador Paulo Felisberto Peixoto e Dr. Nuno Barroso.
Também é deixada uma palavra aos funcionários do hospital, nomeadamente aos enfermeiros e auxiliares.
Em 1970, fala-se da necessidade de remodelar o "asylo"–
o que viria a acontecer em 1992.
Nesta edição ainda são apresentadas algumas notas sobre
organização hospitalar e ainda um texto sobre a caridade.
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histórias de vida

D. Eugénia Almeida: Os cem anos de uma maria rapaz
A D. Eugénia Martins de Almeida
não consegue mencionar nenhum
segredo para a sua longevidade, mas
soubemos de fonte segura que o hábito de
comer um alho ao pequeno-almoço pode ter
tido a sua influência.
Aos 100 anos, no geral, não apresenta nenhum problema
de saúde maior. Surpreende todos quando aponta a sua
idade. Inicia a sua história afirmando que sempre foi uma
“Maria Rapaz” e que ainda é. Assim, muito bem-disposta,
garante que nasceu do avesso, a 13 de setembro de 1917.
Parece-nos uma data tão longínqua e o sentimento é de
que aquele coração bom que atravessou um longo período
de história tem muito para nos contar. Uma vida rica em
acontecimentos.
Sobre os seus pais, fala-nos da ligação aos comboios. O
pai, de Vila Nova de Gaia, era empregado nos Caminhos-de-ferro e a mãe trabalhava num pequeno quiosque onde
vendia doces e revistas na estação de Barcelos. Foi amor
à primeira vista e o casamento aconteceu seis meses depois. Desse amor nasceu apenas a D. Eugénia.
Filha única, frequentou a escola de Santa Maria Maior até
à 4ª classe onde se apresentava como uma excelente aluna. Ajudava os meninos mais novos numa altura em que
a professora tinha de lecionar as quatro classes. Como era
uma aluna brilhante, ganhou uma bolsa para estudar em
Viana do Castelo. Frequentou o Liceu até ao 5º ano (atualmente corresponde ao 9º ano) tendo abandonado os estudos apesar do seu objetivo de ser professora. Não esquece
com mágoa o motivo que a levou a tomar a decisão de desistir do seu sonho – o receio de um diretor que a assediou- motivo que nunca ousou revelar ao pai por acreditar
que este poderia matá-lo. Em casa, passou a ajudar nas
tarefas domésticas primando pela perfeição daquilo que
fazia.
Até lá, teve uma infância muito feliz, ligada às brincadeiras de rua. Preferia os jogos de rapazes como a bola, o salto em cumprimento e a ginástica.
Cresceu em Arcozelo onde conheceu o marido João Gonçalves Martins, onze anos mais velho. Uma diferença que
se notou bastante enquanto a D. Eugénia era ainda criança. Recorda que eram muito amigos e brincavam juntos.
O João gostava de a pegar ao colo e levá-la até ao céu,
uma memória que guarda com carinho. Os sentimentos
evoluíram noutro sentido quando a Eugénia atingiu os 19
anos. Já tendo concluído os estudos casou-se com o homem que a faria feliz durante os seus anos de vida.
Apesar de não terem dinheiro quando contraíram matrimónio e terem ido viver para casa dos padrinhos de batismo que tinham em comum, a D. Eugénia sempre foi muito
elegante. Conta que vestia lindos vestidos e usava chapéus a condizer, com a ajuda da mãe. O casal conseguiu
juntar algum dinheiro e comprar uma pequena quinta na

freguesia de Roriz.
Mais tarde, vendeu essa quinta para montar uma fábrica
de meias, onde foram bem-sucedidos até 1979.
A D. Eugénia nunca se interessou pela política por considerar que “não presta”, mas recorda que a primeira vez que
exerceu o seu direito de voto foi quando Marcelo Caetano
apresentou as reformas laborais, em finais dos anos 60.
O casal teve seis filhos, embora apenas dois tenham chegado à vida adulta: o João e o Álvaro.
O seu marido faleceu de cancro linfático com 60 anos e
como a D. Eugénia enviuvou aos 48 anos ainda manteve
o negócio familiar até 1979. Após a revolução dos cravos
não foi fácil fazer-se respeitar no sentido de que os funcionários tornaram-se desobedientes. Acabou por passar
o negócio à fábrica Barcelense a troco do compromisso de
que os funcionários seriam mantidos pelo menos durante
10 anos, sem tirar qualquer proveito da venda.
Muito religiosa, diferencia-se das beatas pois tem um coração de ouro apesar da língua afiada, diz a própria. O altruísmo nasceu na igreja dos Capuchinhos, pelo exemplo
de humildade e generosidade dos padres franciscanos.
Tendo entrado para a Ordem Franciscana Secular onde
exerceu funções como Ministra a nível local e nacional.
Fez voluntariado no Hospital de Barcelos e no Centro Paroquial de Arcozelo onde, entre outras coisas, ensinou a
ler e escrever idosos.
Fez parte da “Conferencia Vicentina”, na qual realçou a
sua intervenção religiosa e solidária. Como uma das responsáveis, preparava e distribuía cabazes pelos mais desfavorecidos.
A sua ligação a esta Santa Casa surgiu em 1989, altura em
que se tornou Irmã. Hoje, encontra-se no Lar Santo André, onde lhe são garantidos cuidados pessoais, de conforto e de segurança 24 horas por dia.
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espaço aberto

Descansa em paz Zé Manel
Esta é uma mensagem de todos nós:
dos teus colegas de trabalho, mas acima de tudo dos teus amigos!
A verdade é que não sabemos bem o
que deve ser dito, quando apenas se
sente um grande nó na garganta…
Quando parece que o que está a acontecer não passa de um sonho terrível
e temos a esperança que amanhã já
tudo passou…
Estamos todos chocados e tristes
com este desfecho. Ainda tinhas tanto para fazer… Estavas tão entusiasmado com as tuas conquistas. Um fim
prematuro é tão injusto!
Afinal, será possível despedirmo-nos
de um amigo para sempre?
Não, não é possível e não o vamos fazer! Porque estarás sempre vivo nos
nossos corações!

eram os teus passatempos preferidos.
Quantas vezes nos divertiste com a
tua forma particular de registar momentos. Escolhias sempre os sítios
menos comuns para tirar fotos, nas
poses mais engraçadas. Obrigada pelas fotos que partilhaste connosco!
E quanto ao BTT, não só o praticavas
como também participavas na organização de eventos. E, claro era, que
no bom tempo era assim que te deslocavas para o trabalho, eras um exemplo para todos: não só fazias desporto
como contribuías para a melhoria do
meio ambiente, que foi sempre uma
das tuas grandes preocupações.
No trabalho, eras organizado e a tua
preocupação era constante. Nunca
viraste as costas ao trabalho e ajudaste sempre todos os colegas: podíamos
contar com a tua camaradagem semZé Manel eras colega. Amigo. Dos pre que era necessário.
poucos. Dos bons.
Vamos-te ter sempre na nossa meTodos reconhecemos o teu valor hu- mória…
mano.
Eras simplesmente um jovem bom, Porque quando formos à D. Judite,
honesto e dedicado, ainda com uma vamo-nos lembrar dos muitos cafés
certa ingenuidade, que fazia de ti al- que lá tomamos; porque quando for
guém especial
Carnaval, tu vais ser sempre o magnífico Noé; porque foste o nosso Super
Sonhavas com uma sociedade mais Etiqueta!; porque estiveste sempre
justa. Quantas vezes demonstravas disposto para nos acompanhar a todo
a tua preocupação. Eras uma voz que o lado: teatro, dança, feiras medienão se calava. Denunciavas o que vais, Feiras Novas, Ponte da Barca,
estava mal, muitas vezes sem vis- praia, passeios de bicicleta, S. Bento
lumbrar qualquer benefício direto. da Porta Aberta… Porque partilhaste
Apenas pelos outros. Por altruísmo. connosco as tuas origens ao lado do
Porque não gostavas de ver as coisas teu Snoppy…
mal feitas. E sempre que conseguias Tantas vezes eu te disse: “Zé, tu és esque alguma iniciativa fosse tomada, tranho!”.
partilhavas connosco a tua vitória.
E a resposta à minha provocação cheAmavas o BTT e a fotografia, que gou brilhantemente pelo Paulo quan-

do te ofereceu a camisola que dizia:
“Eu não sou estranho. Sou edição limitada!” E és! És especial!
É por isso que quando pensarmos em
ti, vamo-nos lembrar que temos de
ser mais tolerantes uns com os outros;
que temos de saber ouvir e ajudarmo-nos uns aos outros sem esperar nada
em troca; que temos de ser genuínos e
ter orgulho das nossas raízes; que temos de cuidar da nossa família e dos
nossos amigos… Vamo-nos lembrar
que a vida passa num sopro e que é
nosso dever dar o melhor de nós para
todos os dias sermos felizes!
Zé, tu não és estranho, tu és edição
limitada!
Obrigada por teres sido tu: puro e genuíno.
Descansa em paz, Amigo!
Zé, tu não és estranho, tu és edição
limitada!
Os teus colegas
29/08/2017

www.misericordiabarcelos.pt
https://www.facebook.com/MisericordiaBarcelos
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"Ande o frio por onde andar, no Natal
vem cá parar".
"Quem tem saúde e liberdade, é rico e
não sabe".
"Quem não aparece, esquece".
Utentes Lar da Misericórdia

Lenda de São Martinho
A lenda de São Martinho conta que
certo dia, um soldado romano chamado Martinho, estava a caminho da
terra onde nasceu. O tempo estava
muito frio e Martinho encontrou um
mendigo cheio de frio que lhe pediu
esmola. Martinho rasgou a sua capa
em duas e deu uma ao mendigo. De
repente o frio parou e o tempo aqueceu, como recompensa por Martinho
ter sido bom para com o mendigo.

Canção de Outono
Perdoa-me, folha seca,
não posso cuidar de ti.
Vim para amar neste mundo,
e até do amor me perdi.
De que serviu tecer flores
pelas areias do chão
se havia gente dormindo
sobre o próprio coração?
Tu és folha de outono
voante pelo jardim.
Deixo-te a minha saudade
- a melhor parte de mim.
E vou por este caminho,
certa de que tudo é vão.
Que tudo é menos que o vento,
menos que as folhas do chão...

Utentes Lar Rainha D. Leonor

O outubro seca tudo
Se em outubro demorares
a terra a lavrar hás-de enceleirar
Em outubro sê prudente:
Guarda pão, guarda semente
Utentes Lar Santo André

“Quem em agosto ara, riqueza
prepara.”
“Agosto amadurece, setembro
vindimece.”
“Em agosto toda a fruta tem gosto.”
Utentes da UCCI

Utentes Lar Nossa
Senhora da Misericórdia

Receita de mousse de natas e
bombons

2 pacotes de natas bem frescas
1 lata de leite condensado
Bombons pequeninos
Mode de preparação:
Batas as natas, junte a lata de leite
condensado e os bombons.
Misture tudo e leve ao frigorifico.
Utentes Centro Social de Comendadora
Maria Eva Nunes Corrêa

Próximas atividades
Institucional
- Novembro
Assembleia Geral Ordinária

Social
- Novembro
Inauguração espaço Loja Social
- Dezembro
Cabazes de Natal

Infância
- Novembro
Halloween
Dia Nacional do Pijama
S. Martinho
- Dezembro
Festa de Natal
Espetáculo "Alice no País das
Maravilhas"
Sessão fotográfica de Natal
Cinema de Natal
- Janeiro
Cantar as Janeiras
Projeto "A gente da nossa terra"

Terceira Idade
- Novembro
Comemoração do “São Martinho”
Comemoração do “Dia de Santo
André”.
Passeio a Capela de São Martinho
- Dezembro
Visita a Centro Comercial
Confeção do Bolo Rei
Festa de Natal nos Lares
Janeiro
Cantares as Janeiras - Coro Sénior
Visita ao Presépio
Visita à Capela de São Brás

Criança do Centro Social Comendadora Maria Eva Nunes Corrêa
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