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editorial

517 anos de vida

Firmino Silva
Provedor

Maio é sempre um mês especial para a Santa Casa da Misericórdia
de Barcelos, uma vez que é aquele em que assinalamos o nosso aniversário.
Este ano comemoramos a data com um programa singelo mas sentido, com uma exposição fotográfica retratando o nascimento das
valências, uma palestra sobre eutanásia (assunto a merecer melhor
e redobrada atenção), bem como as tradicionais cerimónias solenes,
tudo retratado e exposto aqui neste Encontro de Gerações.
A Instituição está de parabéns pelos seus 517 anos, mas não só.
Conseguimos, por um lado, ultrapassar mais uma etapa importante
na vida da SCMB: a da renovação da certificação da qualidade, após
uma auditoria pela SGS.
Por outro lado, celebramos um contrato de financiamento em regime de overbooking, pelo qual a SCMB irá receber uma comparticipação pelo Feder, até ao montante máximo de € 905.233,25, que nos
irá permitir encarar de forma mais otimista os nossos compromissos e investimentos.
Esta edição, além de explorar os acontecimentos de todas as valências, verificados após o mês de fevereiro do corrente ano, realçando
assim a intensa atividade da Instituição, aprofunda temas na área
da saúde, como a Terapia da Fala ou Hipertensão, bem como o do
nosso projeto “Escola à Vista”, que marca a transição dos meninos
para o 1º ciclo.
A importância da atividade física ao ar livre, para a terceira idade,
também é um tema de relevo.
O passado continua a ser relembrado nas rúbricas “honrar o passado” e com as “histórias de vida” de Alívio e Ermelinda.
Apresentamos igualmente o projeto de requalificação do polivalente, pretendendo com a sua execução oferecer melhores condições
para os nossos colaboradores.
De realçar, por último, o lançamento da formação gratuita no nosso
Centro de Formação, assim como a parceria com o Kerigma para o
Centro Qualifica.
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mais notícias

517 anos a servir a comunidade
A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos (SCMB) assinalou os seus 517 anos no mês de maio com um programa
que culminou no dia 27 com as cerimónias solenes.
Realizou-se, assim, uma missa animada pelo Coro de
Câmara de Barcelos à qual se seguiu a sessão solene com
uma palestra proferida por Rui Rebelo sobre “As Santas
Casas da Misericórdia – sua natureza e irmandade no
Caminho da Modernidade”. O palestrante concluiu que
"o futuro perenal das SCM passa pela afirmação e plena corporização dos valores cristãos em irmandade e na
relação intrínseca com a comunidade em que se insere.
Passa pela prática convicta e pujante das Obras de Misericórdia, tanto corporais como espirituais, e de todas as Sessão Solene
outras expressões de participação ativa da Misericórdia,
interpretadas à luz da doutrina social da igreja".
Seguiu-se a homenagem às colaboradoras com 15, 20, 25
e 30 anos, aplaudida por todos os presentes.
Os discursos protocolares encerraram a iniciativa na igreja, sendo que o Provedor da SCMB, Firmino Silva, relembrou os serviços que a Santa Casa presta à comunidade
citando o secretário-geral das Nações Unidas, António
Guterres, no seu apelo constante à compreensão, à solidariedade e ao respeito pelo próximo. “Com a solidariedade, todos os problemas podem ser resolvidos. São estes
valores que nos movem”, frisou o Provedor.
Humberto Carneiro, em representação do Presidente do Rui Rebelo proferiu uma palestra
Secretariado da União das Misericórdias Portuguesas,
apresentou, depois, algumas ações da UMP, enquanto
José Sá, em representação do Diretor do Centro Distrital
de Segurança Social de Braga, louvou o trabalho realizado
pela SCMB. Também o presidente da Câmara Municipal,
Miguel Costa Gomes, destacou a importância do papel
das Santas Casas, abordando igualmente a questão da
descentralização, que defende.
A encerrar esteve a presidente da Assembleia Geral, Manuela Dantas, que deixou uma mensagem de reconhecimento a todos quantos nas suas funções têm contribuído
para esta instituição ser aquilo que é hoje.
No final, foram cantados os parabéns já no Infantário Ra- Órgãos sociais e homenageadas
inha Santa Isabel.

Nascimento das valências da SCMB em exposição
A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos deu início às comemorações dos seus 517 anos, no dia 20
de maio, com a inauguração da exposição fotográfica “A Misericórdia de Barcelos no século XX”, no
Núcleo Museológico. Tratou-se de uma exposição
com quatro dezenas de imagens que retrata os principais momentos da instituição desde os anos 80
até à atualidade. Uma efeméride que recorda o nascimento das valências na SCMB.
Nesse dia realizou-se ainda uma palestra (ver p.4).
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Palestra nos 517 anos: "Da ética, da medicina e
da religião: visões sobre a eutanásia”
Uma exposição sobre “A Misericórdia
de Barcelos no Século XX” e uma palestra subordinada ao tema “Da Ética,
Da Medicina e Da Religião: visões
sobre a Eutanásia” marcaram o início
das comemorações dos 517 anos da
SCMB, no dia 20 de maio, no auditório da instituição.
Moderada por João Lobo, esta palestra teve como intervenientes o professor catedrático da Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto
e presidente da Associação Portuguesa de Bioética, Rui Nunes, e o diretor da revista Brotéria e autor de
várias publicações, Padre António A palestra foi moderada por João Lobo
Júlio Trigueiros. Este tema complexo, que se encontra na ordem do dia
na Assembleia da República, em vias
de ser legislado, levanta questões éticas, algumas das quais foram abordadas do ponto de vista científico e
moral. Em discussão esteve “se no
limite como sociedade estruturada,
devemos permitir ou não que em circunstâncias muito tipificadas, a pessoa possa diretamente dispor da sua
vida, nomeadamente quando estiver
em causa um grande sofrimento, que
é essencialmente de nível espiritual e
psicológico, como em casos de doen- Rui Nunes
ça crónica ou terminal”, explicou Rui
Nunes. Defendeu a eutanásia racional e voluntária na perspetiva de que tanásia involuntária a crianças ou a
“cada um de nós como ser livre, pessoas com problemas psiquiátricos. Levantou outras questões como
com dignidade, deve fazer esco- “quem deve administrar” a eutanásia,
lhas para e por si próprio”,
defendendo que não deve ser o méacrescentando ainda que “estará dico uma vez que choca diretamente
sempre em causa uma forma de eu- com a ética dessa classe profissional.
tanásia voluntária, que decorre de
uma vontade expressa, firme, in- Posição da Igreja
formada, reiterada e esclarecida da O responsável pela Brotéria, revispessoa”. Na sua opinião, “nunca se ta que no passado mês de fevereipoderá basear numa forma de euta- ro dedicou uma edição especial ao
násia involuntária, ou seja, formas de tema, Padre António Júlio Trigueieutanásia que pressupõem um julga- ros, apresentou a posição da Igreja
mento de terceiros sobre vidas que Católica relativamente à eutanásia,
valem a pena ou não serem vividas”. citando uma passagem do catecisEspecialista na matéria, há cerca de mo: “As pessoas deficientes ou doen30 anos que acompanha de perto a tes devem ser amparadas para que
lei da eutanásia na Holanda, Bélgi- possam levar uma vida tão normal
ca e Luxemburgo, sendo um crítico quanto possível”, considerando que
às formas de aplicação da eutanásia "a eutanásia é moralmente inaceinesses países, que legalizou a eu- tável”.
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Padre António Júlio Trigueiros
“Quando alguém acede ao pedido da
eutanásia, não reconhece a dignidade
do eutanasiado” frisou António Júlio
Trigueiros.
Perante o sofrimento “deve-se fixar
o olhar na gratidão pela vida vivida e
alimentar a esperança de uma paz esperada”, diz. Sublinhando, ainda, que
“mais que uma morte assistida, todos
queremos uma morte acompanhada”
e o ato de compaixão é “acompanhar
a vida até ao fim”.
João Lobo considera, assim como os
oradores, que este debate deve ser sério e profundo e, sendo uma questão
social, a população deve ser esclarecida e consultada.
Muito haverá ainda a aprofundar sobre o assunto antes de qualquer decisão pessoal.
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Relatório de atividades e contas aprovado em AG
Foi aprovado, por unanimidade, o relatório
de atividades e contas de gerência referentes a 2016 da Santa Casa da Misericórdia de
Barcelos, em assembleia geral realizada no
dia 31 de março.
O exercício de 2016 foi positivo em 12.778.39€, um resultado que se deveu, essencialmente, ao crescimento exponencial da área da saúde, nomeadamente com as novas
especialidades clínicas introduzidas no Centro de Medicina Física e Reabilitação e o funcionamento em pleno da
Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Santo
António.
O Provedor Firmino Silva apresentou aos Irmãos, em traços gerais, os aspetos que marcaram 2016 nas diferentes
respostas sociais da instituição. De realçar: a acreditação da Santa Casa como entidade formadora certificada;
uma preocupação crescente com a adaptação do serviço
às necessidades dos utentes na Valência da Terceira Idade
com o alargamento, a todos os dias da semana, do Serviço de Apoio Domiciliário e a prestação de cuidados de
enfermagem no domicílio; a reafectação das educadoras
na valência de infância, que se espera vir a permitir baixar
os gastos com o pessoal naquela resposta social; a criação do Gabinete de Apoio ao Utente e os primeiros passos

para uma nova resposta – a Loja Social.
O Vice-Provedor, Nuno Reis, apresentou as contas aos
Irmãos, dando nota da variação positiva da prestação de
serviços das diferentes valências em relação ao ano 2015.
Realçou, ainda, que este resultado contrariou tendências,
sendo o terceiro resultado positivo dos últimos 10 anos.
Também foi aprovada, por maioria, a autorização para
alienação de alguns imóveis do concelho.

Manifestação de fé na Procissão das Endoenças
Decorreu, na Sexta-Feira Santa, a Procissão
das Endoenças organizada pela Santa Casa
da Misericórdia de Barcelos, numa manifestação de fé que contou com a participação de
mais de duas centenas de pessoas.
Um agradecimento especial a todos os que
nela participaram.
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SCMB representada no Congresso insular
O Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, Firmino Silva, representou a instituição no Congresso
Insular Açores- Madeira, sob o tema
“Misericórdia(s) e Modernidade”,
entre os dias 2 e 4 de junho, onde se
reuniram dezenas de misericórdias
das ilhas e de todo o país e no qual
também o presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, marcou
presença.
Deixamos aqui o registo de algumas
conclusões:
- As Misericórdias necessitam incrementar a área da economia social
como fundamento da sua autonomia
e independência, com vista a evitarem ficar dependentes em exclusivo
do financiamento público.
- Afigura-se benéfica a eventual criação de Grupo Financeiro que, a nível
nacional ou regional, trabalhando
não apenas em exclusividade com as
Misericórdias, mas também com as
famílias e pequenas e médias empresas, possa disponibilizar meios para
projetos de investimento no setor social.
- O envelhecimento ativo tem de visar

a participação do idoso em atividades
adequadas, mantendo-o ligado aos
outros e à sociedade em geral; promover a saúde como bem essencial;
e garantir a segurança como factor de
proteção e equilíbrio.
- Com vista a manter e até melhorar a
qualidade de vida da pessoa com deficiência ou limitações psíquicas e/ou
físicas, deverão utilizar-se as novas
técnicas de psicomotricidade, para
que possam diminuir as incapacidades motoras ou cognitivas, sempre
procurando acrescentar qualidade à

vida do ser humano, independentemente da idade.
- Apesar da sua vetusta idade de mais
de meio milénio, as Misericórdias
têm demonstrado notável capacidade
de adaptação em tempos de crise social e económica, contribuindo para
mitigar as necessidades das pessoas
e famílias, pois que sabem e saberão
inovar no necessário para que continuem no século XXI a praticar as
Obras de Misericórdia que presidiram à sua criação, e a pugnar pela justiça social que antecede aquelas.

UCCI de Santo António financiada pelo ON2 – O Novo Norte

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos assinou, no passado dia 6 de junho de 2017, a adenda ao contrato de financiamento FEDER relativo à aprovação da candidatura NORTE-10-0156- FEDER-000490 designada por “Construção
da UCCI de Santo António da Santa Casa da Misericórdia
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de Barcelos”, no âmbito do Eixo Prioritário IV, cujo financiamento FEDER foi aprovado definitivamente em
regime de overbooking pela CCDR-N a 24 de maio do
ano 2017.
O custo total do investimento em candidatura foi de
2.153 792,33€.
A taxa de cofinanciamento atingiu os 60% do valor elegível num montante de 905.233,25 euros.
“A Mesa Administrativa congratula-se com esta comparticipação financeira, que estava condicionada à
existência de dotação disponível no Programa Operacional Regional do Norte. A Santa Casa elaborou a
candidatura em 2014 e em novembro de 2015 assinou
o contrato. Ao longo de 2015 / 2016 foi instruído o processo de candidatura com todos os documentos necessários para cumprimento do regulamento. Este é o culminar de uma candidatura financiada no valor máximo.
Esta verba vai permitir-nos uma maior sustentabilidade económica”, referiu o Provedor Firmino Silva.
Recorde-se que a obra da UCCI já havia sido financiada
através do Programa Modelar II no valor de 750.000€.
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mais terceira idade

A importância da atividade física ao ar livre para idosos
Segundo os Censos realizados nas últimas décadas, têm-se observado nos
países desenvolvidos grandes modificações em relação ao crescimento populacional, com um aumento intenso
das populações mais velhas, sendo
que em Portugal cerca de 19% da população residente é idosa.
Verifica-se que no nosso país, cerca
de 50% da população idosa tem muita
dificuldade ou não consegue realizar
pelo menos uma das 6 atividades do
dia-a-dia. Estas dificuldades afetam
995 213 pessoas idosas em Portugal,
mais de metade das quais (565 615),
vivem sozinhas ou acompanhadas exclusivamente por outros idosos.
O declínio funcional compromete a
participação em atividades sociais,
culturais e físicas, influenciando negativamente a qualidade de vida da
população idosa e também no desempenho das atividades de vida diária,
que são necessárias para ter qualidade de vida.
A prática regular de exercício fisico surge, então, como uma estratégia preventiva primária e eficaz para
manter e melhorar o estado físico e
psíquico dos idosos.
Estes efeitos, por um lado, são benéficos na prevenção e no retardar das
perdas funcionais, reduzindo o risco
de doenças e de problemas frequentes
na Terceira Idade como as coronopatias, hipertensão, diabetes, osteoporose e insónias.
Por outro lado, originam claras me-

lhorias a nível físico e mental. Com
a atividade física, conseguimos não
só obter mais rapidez de movimentos
mas também, conforme alguns estudos apontam, uma diminuição de casos de depressão.
Na Santa Casa da Misericórdia de
Barcelos queremos proporcionar
a melhor experiência possível aos
utentes da Valência da Terceira Idade.
A Ginástica Adaptada vem de encontro a estes benefícios que o exercício
físico traz, com vários tipos de aulas,
desde treino funcional, aulas de aeróbica, treino específico de força, coordenação, resistência e, também, aulas
adaptadas de algumas modalidades
como o bowling, ténis, basquetebol,
entre outros.

Ao ar livre...
Alguns idosos sentem-se mais estimulados a realizar exercício físico
num espaço livre, como a praia ou um
parque. Assim, o ar livre é fundamental para que o idoso sinta mais prazer
e felicidade, uma vez que permite um
maior contacto a nível social e a exposição a elementos da natureza agradáveis como o mar, rio, areia, parques
naturais e a elementos próprios que a
natureza tem para oferecer.
Também é bastante notório o aumento dos níveis de motivação e empenho
nas atividades em espaços ao ar livre
comparativamente aos tradicionais,
resultando em melhorias relativamente à força, coordenação, resistência e psicomotricidade.
Cristiano Fangueiro - Educador Social
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Primavera na Batalha das Flores

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos participou na Batalha das Flores
organizada pelo Município, no âmbito das Festas das Cruzes.
Foi com muita animação que o grupo
representou a primavera, o tema escolhido este ano. Vestidos a rigor, homens, mulheres e jovens aceitaram o
desafio dos girassóis para, com muito
animação, apresentar à comunidade
o fruto de muito trabalho.
A participação nesta batalha implicou
um trabalho exaustivo de preparação,
seja na confecção dos trajes, elaboração do carro, passando pela desfolhar
das flores, um trabalho de equipa que
resultou no seu melhor.
No que diz respeito às costureiras,
Angelina Dias e Conceição Rodrigues, dispensaram os seus feriados e
os dias de folga para confeccionarem
os vestidos das senhoras e os coletes
dos homens. Houve, antes, um grande trabalho da parte da organização
na seleção do modelo da roupa, na
escolha dos tecidos e na escolha dos
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saiotes. Para as costureiras foram, no
total, necessários dez dias para preparar a roupa para os 80 participantes. Um trabalho que resultou num
grande orgulho.
Também a decoração, a escolha da
música e a coreografia foram preocupações da organização, que implicou
horas de trabalho a fio.
A elaboração do carro, repleto de girassóis e verdes, a preparação dos

cestos, das pétalas e tudo o que foi necessário, foi sempre conseguido num
ambiente de grande animação.
No dia, constou-se que a Santa Casa
foi uma das melhores apresentações
na Batalha das Flores, com música,
muita dança e boa disposição.
A batalha acabou por ser ganha pela
comunidade que assistiu a esta iniciativa, numa explosão de perfumes
e cores.
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Festa no LNSM
O Lar Nossa Senhora da Misericórdia assinalou os seus 27 oleira Júlia Ramalho, representativa do Imaculado Coraanos, no dia 19 de maio, com uma missa na qual foi ben- ção de Maria. No final, houve um lanche convívio com a
zida uma peça especialmente elaborada para a data pela animação a cargo do grupo “Campinho e Amigos”.

Outras atividades

Peregrinação à Franqueira

Dia da Dança com a escola Pé de Dança

Dia da mãe

Os Santos Populares no Centro Social em Silveiros
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mais infância

Dia da Família com tradição
A valência de infância da Santa da Misericórdia de Barcelos assinalou o Dia da Família no dia 20 de maio, no Centro Infantil de Barcelos.
Assim, cerca de 300 pessoas reuniram-se num espaço
que pretendia juntar as famílias dos nossos meninos num
espaço único.
Baseada no projeto educativo, foi possível visitar uma ex-

posição de Galos preparada pelos pais. Não fugindo ao
tema das tradições, o evento contou com a animação da
Banda do Galo. Houve, ainda, lugar a várias atividades
como ateliers, pinturas faciais e muita animação. Também marcou a data uma aula de zumba muito participada
com pequenos e grandes a fazer desporto. No final, cantaram-se os parabéns à Misericórdia e às Famílias.

Musical da Primavera

Dia Mundial da Criança

Os meninos da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos,
da atividade extracurricular de música, participaram no
espetáculo “Musical A Primavera” a 14 de maio, no Auditório de S. João de Vila Boa com a orientação das professoras Ana Menezes e Ana Araújo e a sua equipa da escola
de música Espaço M. As 200 crianças participantes brilharam nas suas atuações celebrando a Primavera.

Foi muito divertido o Dia Mundial da Criança em todos os
setores da infância, que se comemorou a 1 de junho.
Cada equipamento assinalou a data de forma a proporcionar um dia diferente aos mais pequenos.
11
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Projeto Escola à Vista- Ultrapassar medos
A infância é uma fase de grande crescimento
e desenvolvimento em várias áreas. É também uma fase de muitas mudanças e ajustes
que têm um impacto determinante em toda
a nossa vida.
Uma das mudanças mais marcantes associadas à infância
prende-se com a transição para um novo ambiente educativo, como a entrada no 1º ciclo.
Este acontecimento, implica a adaptação a novas expetativas e exigências que pode ocorrer de forma natural, mas
que pode também conduzir a alguns problemas de foro
socio emocional, assim como, afetar o rendimento escolar.
Assim, existem dois aspetos importantes essenciais a
considerar na transição para o 1º ciclo: os conhecimentos e as emoções.
Em relação aos conhecimentos, a
abordagem da matemática, da leitura e da escrita durante o período pré-escolar é fundamental. Se a criança
tiver desenvolvido pré-competências para a aprendizagem terá maior
probabilidade de sucesso na escola.
Contudo, a parte emocional da criança é também um aspeto imprescindível neste processo.
Esta é uma mudança importante, na
qual a criança pode criar várias expectativas que nem sempre correspondem à realidade.
Vejamos algumas afirmações comuns nesta fase:

“Vou para a escola aprender coisas novas e para
aprender a ler”.
“Vou estudar os trabalhos de casa”.
“Vou estudar letras e aprender a ler. O meu irmão
está lá e faz os trabalhos que a professora diz para
fazer”.
“Vai ser muito bom porque há lá muitos amigos e
aqui são poucos”.
“Não gosto dos crescidos. Quando eu me portar mal
eles vão-me bater”.
“Na escola não vou poder ir à casa de banho, não vou
poder beber, não posso falar ao telefone. Não gosto
de escrever. Lá não se pode brincar e aqui pode-se”.
De facto, algumas crianças evidenciam satisfação e entusiasmo por transitar para o 1º Ciclo. No entanto, existe um
grupo de crianças que se pode encontrar muito desconfortável com esta situação. Algumas demonstram medo
e ansiedade.
A recusa escolar não deve gerar preocupação e pode ser
12

uma reação normal. No entanto, se se prolongar no tempo, ou emergir muito depois da entrada na escola, poderá
ser necessário recorrer a uma ajuda especializada. Associada a esta questão, podem eventualmente desenvolver-se outras patologias como ansiedade de separação,
fobias específicas ou ansiedade de desempenho. Será
importante avaliar, nesse momento, o impacto resultante
no dia-a-dia através, por exemplo, de alterações do sono,
pensamentos negativos, queixas somáticas, etc.
Projeto Escola à vista
Atendendo a estas questões de sobeja importância, o
Serviço de Psicologia da Santa Casa da Misericórdia de
Barcelos, desenvolve todos os anos letivos o projeto intitulado “Escola à Vista”, direcionado para as crianças
finalistas. Este projeto tem como objetivos promover a
adaptação a um novo contexto educativo, prevenir mani-

festações de stress ou desadaptação relacionadas com a
mudança de contexto educativo e promover pré-competências para a aprendizagem da leitura/escrita e matemática. Para tal, são implementadas várias estratégias, como
a realização de um rastreio inicial dos finalistas de modo a
avaliar as pré-competências para a aprendizagem e, caso
se considere necessário, desenvolver planos de intervenção individual ou em grupo com o objetivo de promover a
melhor adaptação possível da criança. Neste sentido, todos os anos, realiza-se também uma visita a uma escola
de ensino básico, sendo possível estabelecer um primeiro contacto com esta realidade e desconstruir possíveis
crenças associadas. Para além disso, as estratégias utilizadas não são apenas direcionadas para as crianças, mas
também para os agentes educativos que detêm um papel
determinante nesta fase. Assim, o Serviço de Psicologia
desenvolve ações de sensibilização para os encarregados
de educação no sentido de esclarecer dúvidas, sugerir estratégias e apoiá-los. Pode inclusivamente ser necessário
realizar sessões de treino parental.
De facto, este projeto tem um impacto importante na
preparação das crianças, no sentido em que permite es-
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tabelecer um plano de intervenção personalizado
e individualizado mas, simultaneamente, permite
identificar áreas/atividades a serem desenvolvidas
pela educadora com o grupo, de forma a estimular
competências específicas. Mais do que a atuação remediativa, o foco do projeto “Escola à Vista” foca-se
precisamente na prevenção e na potencialização de
capacidades.
Pais, educadores, professores devem transmitir à
criança segurança e tranquilidade relativamente
a esta nova etapa de vida, uma vez que, ao fazê-lo,
estarão a ajudá-la a viver com naturalidade e descontração este momento de transição. A escola
também é um recreio. Sempre que o pai ou a mãe
aborde a questão do novo contexto escolar, é importante focá-lo como um local de crescimento, dando
uma imagem positiva da escola e do professor. Assim, estarão a ajudar os mais novos a ultrapassarem
sentimentos de insegurança, se estes eventualmente existirem.
É também um momento de exigência de maior autonomia e capacidade de iniciativa, sendo esperado
que a criança seja capaz de resolver os seus conflitos. É de extrema importância ensinar a criança a
respeitar o outro, a resolver problemas, a lidar com
as consequências das suas escolhas e a direcionar a
sua atenção para as consequências do seu comportamento, fazendo-a refletir.
Na verdade, as crianças adaptam-se frequentemente com mais rapidez que os adultos a novas situações. De qualquer forma, o adulto pode usar várias
estratégias no sentido de facilitar todo este processo.

Estratégias parentais positivas:
- Promover pensamentos/sentimentos positivos associados à escola: a escola também é recreio, é a oportunidade de criar novos amigos, aprender a ler…
- Incentivar a criança a realizar as suas tarefas de forma
autónoma: apoiar sem substituir, incentivar e contrariar o
“não sei”, “não consigo”;
- Exigir disciplina e impor regras claras: a firmeza é essencial de forma a promover o autocontrolo, o “não” é uma
palavra essencial;
- Promover o respeito pelo outro, resolver os problemas
pela negociação, associar o comportamento às consequências;
- Promover a organização e a rotina diária: importância
da criança deitar cedo, por exemplo, para estar capaz de
aprender melhor;
- Respeitar, desdramatizar e tranquilizar: evitar afirmações como “Na escola vai-se acabar a brincadeira!”
- Ser o modelo da criança: evitar comportamentos que
transmitem ansiedade, por exemplo, não alterar de forma
dramática a rotina diária no 1º dia de escola.
- Amar e respeitar: estar aberto às questões, esclarecer a
criança com a máxima clareza possível, elogiar, reforçar e
manter um discurso positivo!

Sofia Miranda e Marlene Gonçalves - Psicólogas

13

Encontro de Gerações

entrevista com miguel correia

"As nossas prioridades são garantir a qualidade e
satisfação aos clientes"

Miguel Carvalho Silva
Correia é Mesário dos departamentos de Património,
Qualidade, Formação e, ainda, Informática e Sistemas
de Comunicação.
Tendo sempre em vista os
interesses do cliente,
aposta na qualidade para a
sua maior satisfação.
É mesário de diversos departamentos, como tem sido a sua gestão?
Conciliar vida pessoal e familiar, profissional e de mesário não é fácil, mas
possível e gratificante, exigindo esforço, empenho e compreensão de todos
os envolvidos. Em termos de horários,
vou tentando conciliar o meu horário profissional com as necessidades
da SCMB e disponibilidade familiar.
Relativamente aos departamentos
dos quais sou mesário, conto com a
equipa de colaboradores de cada área,
com a qual tento manter comunicação
constante, de preferência presencial,
mas também por email ou chamada
telefónica, de forma a ouvir sugestões
e pontos de vista e tentarmos chegar
às melhores decisões possíveis para a
SCMB. Obviamente que conto com o
apoio dos meus colegas mesários, especialmente os que gerem comigo os
departamentos, num clima de entreajuda e compreensão pelos horários e
carreiras profissionais de cada um.
É, para mim, muito importante, que
todos os meus contributos sejam em
prol da SCMB, pois além da própria
instituição e de todos os seus colaboradores que merecem o melhor,
quando chego a casa, a minha família
não diga que além de estar ausen14

te, ainda tomei decisões prejudiciais nho, e algumas observações tendo em
para a SCMB.
conta a procura de melhorias constantes. Destaque aqui para todos os
Sendo da sua responsabilidade o de- colaboradores, pois sem o seu empepartamento de Qualidade, a Santa nho e profissionalismo não seria posCasa foi recentemente auditada para sível, principalmente dos responsárenovar o seu certificado pela SGS. veis da Qualidade: Dra. Ana Ferreira,
A Instituição está a cumprir com os Dr. José Mário, Eng.º Venâncio e Dra.
procedimentos e requisitos?
Sandra Vilas Boas.
Este é um departamento que divido com a Dra. Anabela Dias, imple- A Qualidade é uma prioridade nos
mentado ainda com a anterior Mesa serviços?
administrativa e que sofreu algumas Sim, as nossas prioridades são garanalterações ao nível das pessoas res- tir a qualidade e satisfação do cliente.
ponsáveis. No entanto, o trabalho Tentamos sempre ir ao encontro das
desenvolvido tem sido proveitoso, necessidades dos clientes de todas
numa perspetiva do bom funciona- as valências, assim como ainda uma
mento da instituição e de manter a melhor e mais eficaz coordenação
certificação, tendo sido realizadas entre departamentos. Não quer dizer
auditorias internas de forma a corri- que numa instituição como a SCMB,
gir/melhorar alguns procedimentos com tantas valências e instalações,
e estarmos melhor preparados para seja fácil, mas estamos a trabalhar
a Auditoria de Renovação de Certi- para melhorar todos os dias. De refeficação. Esta decorreu nos dias 31 de rir que 21 colaboradores estiveram em
maio, 1 e 2 de junho, tendo sido alvo formação de Qualidade (reciclagem e
de auditoria todas as instalações e renovação da Norma) em abril e oudepartamentos da SCMB e o balanço tros 23 estão inscritos para formação
é positivo. O parecer dos técnicos foi em Qualidade em setembro. Isto rede propor a renovação da certificação, presenta um investimento na área da
havendo apenas 4 ações corretivas, Qualidade de cerca de 30% do valor
para as quais devemos apresentar do orçamento da formação da SCMB,
resposta até ao final do mês de ju- abrangendo cerca de 11% dos nossos
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lado, no caso de arrendamentos, temos os inquilinos que nos informam
Relativamente ao departamento de do estado das casas e, sempre que nepatrimónio, tem sido realizado um cessário, é informado o Departamentrabalho importante de inventaria- to de Infraestruturas Equipamentos e
Logística.
ção de todo o equipamento?
Em 2012, realizou-se um levantamento exaustivo a todo o património A Santa Casa tem apostado no Cene, desde então, há uma preocupação tro de Formação. Com parcerias, tem
em manter o cadastro atualizado. A conseguido excelentes ofertas forprincipal vantagem é que nos permi- mativas para a comunidade?
te localizar o equipamento com mais Sim, é verdade. Neste departamento,
facilidade e encaminhar para outros que divido com o Dr. Firmino e o Dr.
setores
Temos consciência do valor real do
património da instituição embora as
obras de arte ainda não tenham sido
totalmente avaliadas.
colaboradores.

A venda de património tem surgido como uma forma de diminuir os
gastos de manutenção dos imóveis?
É realizado um acompanhamento regular ao imobilizado?
Desde há muitos anos que a SCMB se
preocupa em vender património só
em último caso e, normalmente, após
o falecimento dos dadores dos imóveis. Esta Mesa tem a mesma preocupação, mas não nos podemos esquecer de três pontos importantíssimos:
- um grande número de imóveis foram doados à SCMB como forma de
pagamento das prestações mensais;
- a atual legislação e vigilância que
nos obriga (e bem!) a manter as matas limpas;
- em virtude do estado de saúde e do
estado financeiro de alguns dos dadores, alguns imóveis já foram doados à SCMB em avançado estado de
degradação, devolutos ou com bastante mata. De referir, por exemplo,
que no ano passado, fomos intimados
pela Câmara Municipal de Barcelos
para realizar demolição de construções ilegais e desmatação em terrenos que nos tinham sido doados, tendo a SCMB arcado com todas essas
despesas.
Portanto, posso referir que realmente,
em alguns casos, a venda de património serve para diminuir alguns gastos.
Mas para estas vendas, e respondendo à segunda parte da pergunta, foi
analisado cada caso com cuidado e
foi realizado esse acompanhamento e
visita aos imóveis. Sempre que possível, deslocamo-nos às propriedades
no sentido de ver se está tudo regular
e se existem necessidades. Por outro

Nuno Reis, um dos principais impulsionadores do projeto, há uma parceria com a Kerigma: Centro Qualifica,
desde o início, que se destina a todos
os que necessitam de mais qualificações permitindo concluir do 4º ao 12º
ano ou obter um certificado profissional baseado na experiência.
Relativamente a ações de formação,
além da nossa própria oferta, com
formadores internos, temos vindo
a estabelecer parcerias com outras
instituições, de modo a oferecer um
leque variado de ações de formação
autofinanciadas em bastantes áreas
e que cubram todas as necessidades
dos nossos colaboradores, principalmente nas áreas de Terapia e reabilitação, serviços de apoio a crianças e
jovens e trabalho social e orientação.
Também apresentamos várias propostas de formação gratuita. Toda
essa informação pode ser consultada
online no site institucional e está disponível tanto para formandos internos como externos.

A nível de informática e sistemas de
comunicação, a instituição continua
a apostar nas novas tecnologias?
Sim, é verdade, pois sem uma aposta
nas novas tecnologias é difícil evoluir.
A nível do departamento informático
há várias situações a analisar, desde
programas informáticos, passando
por equipamentos e finalizando nos
serviços.
Um deles já teve alteração, com a
mudança de operador, aumentando a qualidade da rede de internet,

por exemplo, e conseguindo baixar
as mensalidades dos serviços de telecomunicação e internet. Relativamente a softwares, temos tentado
uniformizar e ajustar programas entre as diversas instituições, além de
analisar propostas para aquisição de
novos programas em áreas que ainda
não possuímos, como por exemplo,
na gestão de Recursos Humanos e na
Qualidade. Não é tarefa fácil devido
às características das necessidades
e dos serviços prestados pela SCMB,
assim como ao número elevado de
equipamentos. Por isso, cada decisão
tem de ser muito bem ponderada, até
porque envolvem sempre um elevado
investimento financeiro.
Tenho também trocado impressões
com alguns dos nossos técnicos responsáveis e estamos a estudar algumas novas situações, que espero
apresentar, que possam também
passar por melhorar o acesso às novas tecnologias por parte dos nossos
utentes, por exemplo.
15
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especial

Qualidade: Desafio renovado!
Em 2014 a Santa Casa da Misericórdia obteve
a sua certificação.
Volvidos 3 anos, encaramos o desafio da sua
renovação em todas as áreas de atuação, nomeadamente na prestação de serviços nas
Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas,
Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, Creche, Creche Familiar, Pré-Escolar,
Centro de Atividades de Tempos Livres,
Centro de Medicina Física e de Reabilitação,
Cantina Social assim como todos os departamentos/serviços de apoio à instituição:
Psicologia, Nutrição e Alimentação, Recursos Humanos, Património, Departamento de
Infraestruturas Equipamentos e Logística,
Transportes, Aprovisionamento, Económico-financeiro e Marketing.
A renovação efetuou-se pela norma NP EN
ISO 9001:2008, através de uma auditoria
promovida pela SGS – entidade certificadora
– entre os dias 31 de maio, 01 e 02 de junho,
sendo que está em curso a transição para a
versão da norma NP EN ISO 9001:2015.
A Santa Casa da Misericórdia mantém, pela
atualidade da mesma e salvaguardando os
seus valores culturais e históricos, a missão de promover o 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.
Na sua ação definiu como visão ser reconhecida como uma Instituição de excelência na
implementação de práticas de solidariedade

Social: Cantina Social | Voluntariado
Centro de Formação
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e qualidade, pautando-se pela melhoria contínua nas suas áreas de intervenção.
Através da implementação do seu sistema de qualidade, a SCMB assenta nos seguintes princípios: satisfação dos seus clientes/utentes,
colaboradores, parceiros e comunidade; cumprimento dos requisitos
dos clientes/utentes, estatutários e regulamentares estabelecidos;
melhorar continuamente a eficácia do sistema de gestão da qualidade; valorizar o empenho e dedicação dos colaboradores promovendo o
trabalho em equipa.
Um dos princípios da gestão da qualidade é o envolvimento das pessoas, uma vez que estas são a essência de uma organização. No entanto, não é possível destrinçar este princípio do da Liderança, pois cabe
aos líderes o papel de criar e manter o ambiente interno que permita
um pleno envolvimento das pessoas, para que os objetivos da organização sejam atingidos.
Verifica-se que o trabalho desenvolvido para a obtenção da renovação
da certificação e, consequentemente para o sucesso da política da qualidade, só foi possível graças à motivação e empenho de todos.
O próximo desafio está lançado _ Transição para a NP EN ISO
9001:2015_sendo que é pretensão da organização, solicitar à entidade
certificadora – SGS – a sua certificação no início do próximo ano civil.
Ana Ferreira - Coordenadora da Valência Social
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dicas da poupança

Aproveite os talões de desconto
Na hora de efetuar o pagamento dos artigos
que pretendemos adquirir, é sempre bom
ver, o valor da conta final, diminuir e até
por vezes vê-lo reduzido a trocos. Os talões
de desconto são o principal motivo. Use-os sempre que puder pois acumular talões
com promoções do mês pode dar-lhe alguma
satisfação no final. A poupança pode ser
significativa e, por vezes, há compras que se
conseguem realizar a custo zero.
Deixamos-lhe algumas dicas de onde encontrar esses talões de desconto a troco de um investimento simbólico.
Comece por ficar atento aos sites e páginas de facebook
das marcas que mais lhe interessam, por vezes oferecem,
via email ou CTT, talões de desconto pela simples subscrição à sua newsletter, ou permitem a introdução de algum
código de uma compra efetuada anteriormente.
Há outra forma de obter talões de desconto através da
compra das respetivas revistas dos hipermercados. Esteja
atento, pois nem todos os descontos são acumuláveis com
promoções e vales.
Em todo o caso, se não sabe por onde começar, deixamos-lhe algumas dicas de onde poderá conseguir os seus primeiros vales e cupões de desconto:
- Revista Magazine – Esta revista pertence ao Continente e oferece diferentes vales de desconto em cartão, que
podem ser utilizados no hipermercado. Custa 1 euro mas
0,50 euros vão para o cartão de cliente.
- Revista Sabe Bem – Esta revista é do Pingo Doce e tem
um custo de 0,50€, no entanto, oferece mais de 20€ em
diferentes produtos que podem ser descontados nos supermercados do Pingo Doce.
- Revista Saberes e Sabores – Pertence à Vaqueiro e encontra-se à venda em papelarias e diferentes lojas de vendas de revistas. Custa 2,20 euros e oferece mais de 15 euros de descontos que podem ser utilizados em diferentes
supermercados.

Revista Lusitana – Esta revista pertence ao grupo Fábricas Lusitana que detém marcas de farinha e outros produtos alimentares e traz vários descontos. Apesar de custar
1,50 euros, se juntar cinco provas de compra de produtos
Espiga ou Branca de Neve e preencher o formulário no
site, poderá passar a receber a revista gratuitamente durante um ano.
Cartão Continente – Quem tem cartão Continente recebe, em casa, vales de desconto ou pode ainda imprimi-los pela internet, ou utilizá-los através da nova aplicação
para telemóvel.
Cartão Minipreço – O cartão de cliente Minipreço dá
acesso também a promoções e descontos que podem ser
utilizados na loja.
São várias as promoções que encontramos, no entanto
não devemos esquecer que dever-se-á adquirir os produtos prevendo o armazenamento de uma determinada
quantidade, tendo sempre em conta o consumo e o respetivo escoamento, bem como o prazo de validade. Não
interessa adquirir uma grande quantidade se houver o risco de o produto ficar fora do prazo e ter que ser rejeitado.
A não esquecer
Existem alguns descontos com prazo de validade, ou seja,
acumula-se um determinado valor em cartão que poderá ser usado, unicamente, num determinado período de
tempo, findo o qual não poderá contar com ele.
Para conseguir otimizar todos os talões deverá organizar
muito bem as suas compras. Se necessário, coloque um
lembrete no telemóvel sobre a data de validade da promoção para que não se esqueça de aproveitar.
Uma gestão eficaz de cupões de descontos, dinheiro acumulado em cartões, bem como aquisição de produtos em
promoção conduz a uma efetiva redução das suas despesas mensais.
Ana Ferreira - Coordenadora da Valência Social
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formação

Santa Casa e Kerigma estabelecem nova parceria
A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, no seguimento
da sua parceria com o Centro Qualifica da Kerigma - Instituto de Inovação e Desenvolvimento Social, tem à sua
disposição várias propostas formativas.
O Centro Qualifica permite aos/ às adultos/as aumentarem o seu nível de escolaridade (4º, 6º, 9º e ensino secundário), certificar as suas competências profissionais
(RVCC profissional) e adquirir conhecimentos através de
ofertas de educação e formação profissional.
Assim, no dia 30 de maio, iniciou o primeiro grupo de
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RVCC do Ensino Secundário. Partindo das experiências
de vida pessoais e profissionais os/as adultos/as integram
o processo de RVCC de modo a obter certificado de equivalência de 12ºano.
O processo é desenvolvido ao longo de um conjunto de
sessões formativas, nas quais os/ as adultos/ as são acompanhados/as e orientados/as pela Técnica de Orientação,
Reconhecimento e Validação de Competências (TORVC)
e pelos/as formadores/as.
Sofia Pereira - TORVC
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saúde

Workshop: fortalecimento do pavimento pélvico
A área de reabilitação uroginecológica do Centro de Medicina Física e de Reabilitação desenvolveu vários workshops gratuitos para aprender a contrair os músculos do
pavimento pélvico e esclarecer questões relacionadas sobre o mesmo, no mês de março, nas instalações do CMFR,
no âmbito do Dia Mundial da Incontinência Urinária. “A
perda de urina afeta cerca de 20% da população, sendo
mais comum nas senhoras existindo fases da vida como a
gravidez, após o parto, na menopausa e na terceira idade
em que a frequência aumenta. No homem, normalmente, a perda de urina está ligada a problemas na próstata”
explicou a fisioterapeuta Juliana Dantas. “Neste workshop alertamos para a importância do fortalecimento dos
músculos do pavimento pélvico como passo importante
na resolução do problema aliado a hábitos saudáveis de
alimentação, higiene e exercício. O treino por si só contribui para 70% da cura ou da melhoria da perda de urina.”
A fisioterapia apresenta várias modalidades terapêuticas

Workshop de arranjos
florais na UCCI
Foi dinamizada na Unidade de Cuidados de Continuados
de Santo António o Workshop de Arranjos Florais, para a
"Celebração da Primavera", que juntou utentes da UCCI,
dos Lares e Centro de Dia da SCMB. A tarde foi repleta
de cor e perfume das flores, proporcionando a todos os
presentes um momento de alegria e bem-estar, o qual
esteve bem visível nas expressões faciais de todos os envolvidos na dinamização e participação da atividade. Este
momento só foi possível graças ao apoio e colaboração
da "Estufa Rose Nature", que gentilmente nos ofereceu as
flores, à D.ª Clarinda "Florista Vila Flor", que nos proporcionou o Workshop de Arranjos Florais e ao Grupo dos
Sete Amigos que alegrou a atividade com a sua música
contagiante.

para ensinar a contrair e treinar os músculos nomeadamente técnicas de terapia manual, fortalecimento e reeducação muscular, electroestimulação, biofeedback, ensino de técnicas posturais e comportamentais e exercícios
específicos para esta condição.

Campanhas no CMFR

Dia dos namorados

Dia do Pai

Dia da Mãe
19
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Serviço de Terapia da Fala na UCCI
O serviço de Terapia da Fala na UCCI de
Santo António é maioritariamente solicitado em casos de dificuldades comunicacionais (Afasia), alterações da Motricidade
Orofacial (Disartria) e alterações da Deglutição (Disfagia).
O papel do terapeuta da fala passa pela realização de uma
minuciosa e detalhada avaliação, pela identificação da
perturbação e pela intervenção adequada às dificuldades
evidenciadas pelo utente. Este trabalho é desenvolvido no
seio de uma equipa multidisciplinar constituída por diferentes profissionais de saúde.
A intervenção é realizada diariamente e de forma individualizada. Esta prática terapêutica permite a obtenção de
resultados favoráveis à evolução do utente.
De entre as áreas de intervenção da Terapia da Fala na
UCCI, destaca-se a disfagia como sendo a mais procurada
e trabalhada.
Disfagia refere-se à dificuldade no deslocamento de alimentos, secreções, líquidos ou saliva, desde a boca até
ao estômago. Apesar de não ser uma doença, a disfagia
representa um sintoma que acarreta complicações a nível
pulmonar e nutricional, nomeadamente a desnutrição,
desidratação e pneumonias de aspiração por repetição.
Assim sendo, esta alteração na deglutição carece de atenção por parte da população em geral e das equipas de saúde.
A disfagia está frequentemente associada a AVC, Esclerose Múltipla, TCE, Doença de Parkinson, Tumores e até
mesmo ao envelhecimento.
Sendo a disfagia uma possível causa de morte, é importante ter em atenção os sinais e sintomas mais frequentes:
. Tosse ou engasgo frequentes com alimento ou saliva
. Pneumonias de repetição
. Refluxo gastroesofágico
. Febre sem causa aparente
. Sensação de bolo na garganta
. Recusa alimentar
. Sonolência durante as refeições
. Voz molhada
. Dispneia (falta de ar)
. Aumento de secreções
. Dificuldades na mastigação
. Falta de controlo do alimento na boca
. Regurgitação oral e nasal
. Insegurança e ansiedade no momento da refeição
. Sialorreia (excesso de saliva na boca)
. Perda de peso
. Alteração da coloração da pele do rosto durante a alimentação
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Em muitos casos, a disfagia passa despercebida pelo que é
crucial a avaliação da deglutição. Sempre que forem identificados alguns dos sinais acima mencionados, é importante alertar o médico de forma a ter um encaminhamento adequado para o Terapeuta da Fala.
“Comer e beber em segurança é saborear a vida!”
Cristiana Rodrigues e Marta Sá - Terapeutas da Fala
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NUTRIÇÃO - Cultive um saudável estilo de vida
O Serviço de Nutrição e Alimentação, no
âmbito da promoção de “Hábitos alimentares saudáveis”, realizou diversas atividades
nos diferentes equipamentos da Instituição, tendo como objetivo sensibilizar os
idosos, as crianças e os clientes da Cantina
Social, para os benefícios da alimentação
saudável na saúde e no bem-estar.
Nas atividades realizadas foi possível trabalhar temas
como a importância da hidratação, o consumo diário de
fruta e legumes, a hipertensão, alimentação saudável e
pouco dispendiosa, entre outros temas. Destaca-se o
tema da Hipertensão uma vez que no passado dia 17 de
maio se assinalou o dia Mundial da Hipertensão.
A Hipertensão é uma doença crónica, onde a pressão
sanguínea (força que o sangue exerce por unidade de área
na parede das artérias) encontra-se constantemente elevada. Quando esta situação não é tratada, verificam-se
danos nas artérias e órgãos vitais por todo o corpo. Em
Portugal, existem cerca de 2 milhões de hipertensos.
Considera-se que uma pessoa é hipertensa, quando
apresenta, em pelo menos duas ocasiões diferentes, um
dos valores de PA (sistólica ou diastólica) ou ambos,
iguais ou superiores a 140/90mmHg.
Os principais sintomas são cefaleias, tonturas e visão
desfocada. Com o passar dos anos, a PA elevada acaba por lesar os vasos sanguíneos e alguns órgãos vitais
(cérebro, coração, rins) podendo provocar alguns sinais
e sintomas relacionados com estas complicações como
angina de peito, hipertrofia do Ventrículo Esquerdo,
AVC, ateroesclerose e insuficiência renal.
Os fatores de risco para o desenvolvimento de hipertensão são consumo excessivo de sal e reduzido consumo de
frutas e legumes, excesso de peso e obesidade, não praticar atividade física, consumo excessivo de álcool, fumar e
algumas doenças como diabetes.
Assim, para evitar a Hipertensão aconselha-se que:
• Pratique uma alimentação completa e equilibrada
• Reduza ou elimine o consumo de sal (5g/dia - 1 colher
de chá rasa) com o sabor de ervas, especiarias, limão,
lima e vinagre
• Modere o consumo do álcool
• Evite situações de excesso de peso e obesidade
• Pratique atividade física de forma regular
• Limite os alimentos curados ou fumados
• Evite os alimentos embalados em salmoura (picles, legumes em conserva, azeitonas, chucrute…)
• Evite as refeições congeladas, sopas enlatadas, caldos,
molhos e fast-food
• Lave os alimentos enlatados, como o feijão, para remover algum sódio.
Fonte Bibliográfica: Associação Portuguesa dos Nutricionistas (APN)
Sílvia Sousa - Nutricionista

Algumas atividades:

Sessão de sensibilização no Lar Rainha D. Leonor

Sessão de sensibilização na valência de infância

Sessão sobre hidratação na UCCI

Utentes do Centro de Dia esclarecidos
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Iniciativa ITAU
Porque somos uma empresa inovadora que presta todo um serviço de alimentação e não apenas de refeições,
proporcionamos aos utentes da SCMB uma tarde animada, em que se deu a conhecer os mais variados alimentos
e as suas características nutricionais.

Atividades desenvolvidas:

Valência infância:
/ Identiﬁcação dos alimentos como “bons” ou “a evitar” de acordo com as suas
características nutricionais e colocação na respetiva caixa;
/ Preparação e degustação, por parte das crianças, de espetadinhas de frutas.
Valência terceira idade:
/ Jogo de bowling com identiﬁcação dos alimentos prejudiciais à saúde
e seu derrubamento.

www.itau.pt
Instituto Técnico de Alimentação Humana, S.A
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mais projetos

Um maior conforto no "polivalente"
A Mesa Administrativa está a desenvolver esforços para melhorar o refeitório dos colaboradores no Lar Rainha D. Leonor designado
habitualmente como "Polivalente", de modo a
proporcionar um maior conforto.
Neste sentido, a remodelação passará pela
aquisição de novo mobiliário, pinturas e decoração, bem como a criação de zonas específicas
consoante a futura utilização das mesmas: self,
refeição, vending e lounge.
Sandra Vilas Boas
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honrar o passado

Santa Casa da Misericórdia - A evolução sentida
A exemplo do espaço europeu, em plena Idade Média, a
sociedade portuguesa vivia numa permanente aflição
com a pobreza a grassar num povo faminto e necessitado.
Décadas e décadas de aflição assentes na ruralidade, um
setor dominado que se ia aguentando como podia – as
ruas estavam pejadas de andrajosos seres que se arrastavam, aflitos, mãos dadas com a miséria e a marginalidade,
até.
Das entranhas da consciência de alguns seres jorrou a
corrente que iria tentar subverter essa realidade - um
grupo corajoso e decidido, em agosto de 1498, provocou o
nascimento de uma Irmandade mobilizadora e organizada, vestindo a capa da Misericórdia, mais concretamente
das Obras que a Cristandade defendia e apregoava para
salvação da alma.
A rainha viúva, D. Leonor, em 1498, regente do Reino,
acabado que havia sido D. João II, tentava libertar-se de
anos de sofrimento que a haviam levado a um estado de
alma penoso – seu mano, o rei D. Manuel I encontrava-se
em Castela na defesa dos direitos portugueses à sucessão
espanhola.
Foi o arranque de um fenómeno que iria esparramar-se
em território luso e ultramarino - muitas as Santas Casas
que nasceram, felizmente, hoje, ainda em exercício, embaladas na observância de um Compromisso obrigatório
e vocacionadas para a implementação das referidas Obras
de Misericórdia – outras irmandades, ditas de “misericórdia” não resistiram devido à inexistência das tais regras observadoras.
Bom, não vale a pena mais “filosofias” porque já calcorreei o caminho desejado e estou no ponto crucial do meu
arrufo histórico, um desafio que me faz girar e me atordoa.
Com o decorrer dos anos, décadas e séculos foram cumpridos e as Santas Casas foram trilhando o seu caminho
no cumprimento das suas normas, teimando em fazer o
Bem mesmo correndo o risco (e muitas correram-no) de
enveredar por caminhos e projetos que as desviaram dos
seus objetivos, hoje, inseridas num universo de tarefas
que aos poucos se foram afastando daquelas que nortearam o seu nascimento.
Na verdade, respiro fundo e na constante preocupação
que me assiste, talvez um atrevido desafio. Muitas as vezes fui sacudido por um assunto que neste século vigente atingiu níveis extraordinários: o fenómeno peregrino,
mais concretamente o de Santiago de Compostela completamente exposto numa Rota que atravessa o Concelho
de Barcelos, para além de outras deste país - instituições
e personalidades barcelenses olharam já o problema com
determinação e infraestruturas de apoio aos peregrinos
nasceram e estão a cumprir o seu papel de assistência a
quem demanda Santiago de Compostela. Impressionante
o número de cidadãos, na sua maioria estrangeiros, que
atravessam a Ponte Medieval e buscam o caminho norte
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tão desejado - uns atrás dos outros sobem a Avenida da
Liberdade, mochila às costas, rumo à estrada de Viana ou
Ponte do Lima.
Aqui, o peso da minha consciência, da minha interrogação, também eu imbuído na mais tocante veia do sentimento e da vivência apertada com a Misericórdia de
Barcelos, Irmão e Voluntário porque, ingenuamente, vou
alimentando a ideia de a esta minha Santa Casa lhe poder
caber a obrigação ou a prática de uma das mais significativas Obras de Misericórdia a de dar pousada e assistência
aos peregrinos! Real ou ingénua a minha observação, talvez algo que nunca tivesse passado pela cabeça de alguém,
assoberbado com tantas tarefas e obrigações!
Desconhecimento o meu!
Noutras cidades ou vilas portuguesas poderá existir acolhimento aos peregrinos, daí a legitimidade de pensar
que à Misericórdia de Barcelos lhe poderia caber similar
tarefa, para além da sua obra maravilhosa noutras áreas
da necessidade humana. Quiçá, nas entranhas dos seus
arquivos esteja algo que me contradiga e ajude a sossegar
a minha consciência.
Uma simples maneira de pensar sem incomodar!
Ilídio Torres
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histórias de vida

De Montalegre a Barcelos: Alívio e Ermelinda juntos na UCCI
Contrariamente ao habitual em que
nos focamos sobre a vida de uma pessoa, esta é a história de um casal de
idosos que, por motivos de doença,
integrou a Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Santo António e que, atualmente, se encontra a
aguardar por duas vagas em lar perto
da sua residência em Montalegre.
Alívio da Trindade Fernandes e Ermelinda Fernandes Gonçalves nascidos, respetivamente, a 29 de julho
de 1929 e 23 de outubro de 1937, são
originários da freguesia de Salto, em
Montalegre.
Alívio Fernandes era filho de um casal que trabalhava nas minas de volfrâmio, a mãe dentro das minas, o
pai fora delas a dirigir. O casal teve 4
filhos, sendo o Alívio o primogénito.
Este último, gostava de brincar na rua
como qualquer criança do seu tempo, mas tinha uma particularidade:
dedicava muito tempo a criar os seus
próprios brinquedos. De facto, a sua
apetência para a criação começou
desde cedo e, aos 12 anos, decidiu ser
serralheiro, uma profissão que abraçou até bem tarde, até muito depois
da reforma.
Por sua vez, Ermelinda Gonçalves,
nasceu no seio de uma família de lavradores numerosa (os seus pais tiveram 9 filhos) e recorda com nostalgia
os tempos em que gostava de jogar à
macaca. Em pequena, foi morar com
uma tia costureira que não podia ter
filhos e apesar de ter sido difícil no
início, rapidamente se adaptou e gostou de ali viver numa freguesia vizinha
à dos seus pais: Borralha. Foi aí, aliás
que iniciou o namoro com o Alívio
que bem conhecia desde pequenina.
Não tinha gosto pelo estudo pelo que
deixou a escola cedo para ajudar a tia
com a lida da casa. Foi a partir daí que
se tornou dona de casa, nunca tendo
exercido qualquer função remunerada
fora do seio familiar. Uma mulher que
se dedicou inteiramente à família.
Os anos foram passando e Alívio
emigrou para França, onde diz não ter
perdido muito tempo porque o franco
não tinha grande valor no câmbio, e,

mais tarde, foi para Espanha, onde se
ganhava mais dinheiro.
A diferença de idades deixou de se
notar no dia em que Alívio, numa das
suas viagens, se cruzou com a jovem
Ermelinda que já não era a criança
que tinha visto pela última vez. O interesse foi imediato e pouco tempo
depois já tinham iniciado um namoro
que iria ser longo. No entanto, foram
necessários muitos anos até que o casal se decidisse a contrair matrimónio
- o noivo já contava com 39 anos e a
noiva 31 anos. O motivo era, essencialmente, económico: Alívio continuava a trabalhar em Espanha não só
na área da serralharia como também
na venda de produtos portugueses
naquele país.
Do casamento nasceram dois rapazes, primeiro o José Carlos, que hoje
se encontra emigrado em França, e,
mais tarde, o Daniel que vive e trabalha em Braga, ambos "bem na vida"
como gosta de dizer o pai orgulhoso,
não esquecendo os três netos que lhes
preenche a alma.
Alívio regressou a Portugal mas continuou a trabalhar, nomeadamente na

Barragem de Miranda do Douro.
A reforma não foi um motivo para parar. Continuou com os trabalhos de
serralharia.
Um infeliz episódio em que Ermelinda sofreu um AVC trouxe-a para a
UCCI em Barcelos. Mais tarde, Alívio
foi vítima de uma pneumonia e, sem
retaguarda familiar em Montalegre,
viu-se obrigado a integrar a UCCI de
Arcos de Valdevez. Longe da esposa
e do filho, conseguiu com a ajuda de
uma assistente social vir para Barcelos facilitando, assim, as visitas do filho e a maior proximidade da esposa.
Atualmente, encontram-se em andares diferentes por opção própria, mas
sempre que o desejam visitam-se um
ao outro e realizam atividades juntos.
Garantem que gostam muito de estar
na UCCI de Santo António mas que,
obviamente, estariam melhor em
casa. Uma opção que já não o é, uma
vez que o grau de dependência de ambos é elevado.
Aguardam, como muitos outros, por
um lugar numa estrutura residencial
para pessoas idosas pertinho do local
que os viu crescer.
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espaço aberto
MEU BOM SANTO ANTÓNIO...

BOLO DE LARANJA HÚMIDO

No Dia de Santo António
Todos riem sem razão
Em São João e São Pedro
Como é que todos rirão?

Ingredientes

Santo António, Santo António,
Que tens tu de especial?
Só sei que na tua festa,
Há alegria no arraial!
A UCCI está a celebrar,
O Santo António está a chegar!
Com sardinhas e pão milho,
Alegria nunca irá faltar!
UCCI

QUADRA POPULAR
Santo António de Lisboa
Santo António meu vizinho
Santo António de Barcelos
Da igreja dos capuchinhos
Santo António de Lisboa
Santo António meu vizinho
Da varanda do meu lar
Espreito o rosto ó menino
Santo António de Lisboa
Santo António com carinho
Peço-vos vinho, sardinha e pão
Pra festejar a ti santinho

Para o bolo:
5 Ovos
100gr de Margarina
1 1/2 chávena de Açúcar
2 Chávenas de Farinha
2 colheres de Fermento (chá)
Sumo de 2 Laranjas
Raspa de 1/2 Laranja
Para calda:
Sumo de 1 Laranja
3 colheres de Açúcar (sopa)
Preparação
PASSO 1
Bolo:
Derreta a margarina com a raspa de laranja. Bata as gemas com o açúcar.
Junte a farinha, o fermento, margarina e o sumo das laranjas. Por fim,
adicione as claras batidas em castelo. Deite a massa numa forma untada
e polvilhada e leve ao forno pré-aquecido durante 40 minutos.
Depois de cozido, prepare a calda.
PASSO 2
Calda:
Leve ao lume o sumo da laranja com o açúcar até que este fique bem
dissolvido.
Regue o bolo com a calda.
Decore com açúcar em pó.
Lar Nossa Senhora da Misericórdia

Lar Rainha D. Leonor

PROVÉRBIOS

PROVÉRBIOS POPULARES

ADIVINHAS

Os amigos e os caminhos, se não se
frequentam ganham espinhos.
É bem casada quem não tem sogra
nem cunhada.
Os pés lá vão onde quer o coração.
Antes de ires à guerra reza uma vez,
antes de embarcar reza duas vezes e
antes de casar reza três.
Quem gasta menos do que aquilo que
tem é prudente, quem gasta o que
tem é cristão, quem gasta mais do
que tem é ladrão.

Em Maio comem-se as cerejas ao
borralho.
Maio couveiro, não é vinhateiro.
Mês de Maio, mês das flores, mês de
Maria, mês dos amores.
Quando em Maio não troa (troveja),
não é ano de broa.

O que é verde e não é capim, é branco
e não é algodão, é vermelho e não é
sangue, é preto e não é carvão?
R: Melancia

D. Alcinda Carvalho (LSA)
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Todas a mães têm, sem ele não há pão,
some no inverno, aparece no verão.
Centro de Dia R: O Til (~)
Lar da Misericórdia
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CANTARES
Oh Senhora da Franqueira
Onde foste aparecer
Apareceste no monte grande
Onde todos te vão ver
Mondadeiras do meu milho
Mondai o meu milho bem
Não olheis para trás
Que a merenda já aí vem
D. Glória Coelho (LSA)

Infantário Rainha Santa Isabel

TERCEIRA IDADE

INFÂNCIA

Julho
- Visita ao “São Bento da Várzea”
, em Barcelos, e aos seus andores.
- Passeio a Ponte da Barca.

Julho
• Festas de final de ano
• Gala de finalistas
• Férias de verão
• Praia

Agosto
- “Dia da Fotografia” - Workshop e
respetiva Exposição.
- Passeio ao Douro.
- Passeio ao São João da Ponte –
Braga.
Setembro
- Peregrinação ao Santuário de Nª
Sr.ª de Fátima.
- Participar nas Vindimas, numa
Quinta em Barcelos.
- Homenagem para comemorar o
“Dia Nacional dos Bombeiros”.
- Atividades em parceria com a
Rede Social.

Agosto
• Férias de verão
Setembro
• Abertura do ano letivo
• Desfolhada

SAÚDE
Setembro
• Open Day

SOCIAL
Julho
• M33ting You for a cause
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