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editorial

2018
Iniciamos este editorial desejando um bom 2018, agradecendo a todos os leitores que
nos acompanharam no findado ano e esperando continuar a ser merecedores da vossa
“atenção” no decurso do presente ano.

Firmino Silva
Provedor

2018 marcará o fim do mandato desta Mesa Administrativa, cujo balanço para momento mais próximo do seu fim se reservará. Este será certamente marcado por desafios, muito trabalho e … eleições.
Nesta edição, o nosso destaque vai para um tema que nos é caro: o envelhecimento
ativo. Queremos combater a ideia de que a vida nos lares é monótona. Em outubro
passado, para assinalar o Mês do Idoso, lançamos um calendário que muito deu que
falar, pela sua originalidade e por ser arrojado. O lema “O corpo é apenas o acessório
de um espírito jovem” foi pensado com o intuito de mostrar à comunidade que a idade
é apenas um número.
Queremos dar-vos conta, ainda, do que foi a época natalícia nesta Santa Casa, que
abrangeu todas as valências, louvando e agradecendo o trabalho de todos os que se
empenharam para que as festas fossem coroadas de sucesso.
Terminado 2017, é tempo de fazer um balanço acerca da nossa presença online, quando estamos prestes a atingir os 10.000 seguidores no facebook, sendo acompanhados
em mais de 45 países.
Na saúde, mostramos-lhe um dia no Centro de Medicina Física e de Reabilitação, por
onde passam diariamente mais de 600 utentes.
E porque o ambiente é uma das nossas preocupações, queremos incentivar a mudança
de hábitos e medidas amigas do ambiente.
Bem hajam.
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mais notícias

Plano e orçamento para 2018 aprovados por unanimidade

O Plano de Atividades e Orçamento para 2018, da Santa
Casa da Misericórdia de Barcelos, foi aprovado por
unanimidade e aclamação em Assembleia Geral Ordinária, no dia 30 de novembro.
O Provedor Firmino Silva apresentou aos Irmãos, em traços gerais, o plano de atividades, realçando na terceira
idade o projeto ICT4 Silver, numa parceria com o IPCA, e
a importância de continuar a promover o envelhecimento
ativo. Nesta área, ainda, prevê-se que 2018 será o ano de
arranque das obras do Lar da Misericórdia.
Na valência da infância, embora se mantenha um negativo significativo, nomeadamente devido às baixas mensalidades pagas pelos clientes, o Provedor salientou que
estão a ser feitos esforços para a diminuição desses números, nomeadamente com a reestruturação do quadro
do pessoal. Ainda nesta valência, relativamente ao ATL,
tendo em conta o baixo número de crianças que frequentam aquele serviço e da consequente insustentabilidade
do mesmo, a partir de 3 de janeiro de 2018 será encerrado,
tendo os pais sido informados atempadamente e sendo
assegurados os postos de trabalho.
A valência social continuará a focar a sua ação no atendimento e acompanhamento às situações de maior vulnerabilidade social, através de projetos inovadores que

respondem de forma imediata a alguns dos problemas
sociais diagnosticados. Ressalva-se o encerramento da
cantina social como consequência do fim do Programa de
Emergência Alimentar. A Santa Casa continuará, no entanto, a ajudar todos que desta resposta necessitem.
A valência da saúde alcançou padrões de excelência, quer
em serviços, quer em resultados, sendo intenção manter
esse equilíbrio e aumentar a diversidade de serviços de
especialidade e de tratamentos complementares. Quanto
ao processo de transferência do ginásio do CMFR para o
rés-do-chão, este iniciará com o lançamento de um concurso público.
Relativamente à área da Formação, o principal objetivo
será continuar a aumentar a qualificação escolar e profissional dos colaboradores, assim como do público externo.
E, ainda, aumentar as parcerias com outras entidades de
forma a colmatar o atraso na aprovação de candidaturas,
a fundos europeus.
No culto, a Santa Casa continuará a fornecer apoio espiritual à comunidade em geral. No que diz respeito à cultura,
destaca-se o lançamento do terceiro volume da obra de
António Almeida Ferraz “Apontamentos para a história
de Barcelos” com o apoio do Pe. António Júlio Trigueiros.
Por fim, quanto ao orçamento este prevê-se negativo em
42.682€.

SCMB assina protocolo com o IPCA
A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos (SCMB) e o
IPCA assinaram um protocolo no âmbito do projeto ICT4
Silver, no passado dia 14 de novembro.
O Provedor da SCMB, Firmino Silva, e o Vice-Presidente
do IPCA, Agostinho Silva, reuniram-se para assinar o
protocolo do denominado “ICT4SILVER”
Este estudo tem por objetivo investigar sobre as necessidades das pessoas idosas, em diferentes situações. As
informações recolhidas serão colocadas ao dispor 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.
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mais terceira idade
Um calendário que promove o envelhecimento ativo

"O corpo é apenas o acessório de um espírito jovem"
Arrojado e original, é assim o
nosso calendário institucional
de 2018, que promove o envelhecimento ativo sob o lema "o
corpo é apenas o acessório de
um espírito jovem".
Cada mês é ilustrado por algo que diz
muito sobre os nossos idosos.
Janeiro é o mês das partidas. Fomos
até ao Parque industrial da Várzea simular uma corrida de cadeira de rodas.
Foram três as idosas que nos acompanharam na brincadeira. Vestimos-lhes
as camisolas de desporto da Universidade do Minho e inventamos os nomes das equipas que iriam representar: "Mercedeira", devido aos direitos
de autor da Mercedes e "Ferrodas", da
Ferrari. Os capacetes eram para proteger a D. Arlinda e D. Maria do Carmo,
com 76 e 83 anos respetivamente, de
alguma eventual queda. A D. Miquelina é que dava a partida. Foi neste
tom de brincadeira que decorreram
as filmagens e a sessão fotográfica do
nosso calendário. Quisemos mostrar

A foto que ilustra o mês de janeiro

o quanto os nossos idosos se divertiram em todas as sessões e todos os que
se interessaram por nós puderam vê-lo através do making of que lançamos
antecipadamente ao calendário.
Alguns meses ilustram simplesmente cenas do dia a dia como um jantar
romântico (Fevereiro), um piquenique (Março), um momento de leitura
(Abril) ou uma ida à praia (Agosto). Mas os meses que mais chamaram a
atenção foram, sem dúvida, os de julho, com as nossas roqueiras prontas
para os Festivais de Rock, junho com os nossos adeptos de futebol a torcer

O que os modelos disseram....

Maria

Maria Joaquina

80 anos | Mês de julho
Lar Rainha D. Leonor

80 anos | Mês de fevereiro
Centro Social de Silveiros

84 anos | Mês de março
Lar Santo André

"Foi bom participat…gostei de me ver no jornal…
foi uma coisa que agradou
ao público, fiquei muito
contente… fez-me aproveitar e voltar à juventude
já que nessa altura só
trabalhava…".

"Gostei muito principalmente de ver a fotografia
no final… está tudo muito
lindo."

"Gostei muito e a minha
família também gostou. O
meu “modo” é mais feio e
na fotografia acho que ficou muito bonito".
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Albertina

Felisbina

82 anos | Mês de maio
Lar Nossa Srª. Misericórdia

"A minha família gostou
muito da iniciativa… o
meu filho quis logo comprar o calendário…".

Joaquina
78 anos | Mês outubro
Lar da Misericórdia

"Acho que devem continuar com este tipo de iniciativa porque nos ajuda a
passar o tempo e a animar!
É bom ouvir os outros a falar destas coisas que fazemos…".
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por Portugal ou outubro com as nossas idosas a regressarem de uma ida ao centro comercial num descapotável
cheias de compras.
Há, ainda, os meses que são simplesmente divertidos
como o de maio em que a D. Felisbina ameaça com o rolo
da massa o senhor Fernando e o senhor Jorge, ou o de
setembro em que, para ilustrar o início do ano letivo, as
nossas idosas regressaram ao passado com uma partida
da macaca. Ninguém ficou indiferente ao mês de novembro, às nossas idosas que sorriem de felicidade na feira a
comer umas castanhas ou o mês de dezembro em que o
Pai Natal está a preparar-se para a entrega das prendas.
No total, foram trinta os utentes dos cinco lares que serviram de modelos.
Este calendário, lançado em finais do mês em que se comemora o idoso, em outubro 2017 teve muito impacto
na comunidade. Suscitou dezenas de reações positivas,
tendo a Santa Casa sido elogiada por esta iniciativa, que
também desmistifica a ideia geral que existe dos lares de
idosos.

E agora? Vamos concretizar sonhos e continuar a
brincar!
A receita da venda destes calendários reverte a favor da
concretização de sonhos dos nossos idosos. Muitos dos
seus sonhos são impossíveis de realizar para nós, não por
razões económicas mas antes por não termos a capacidade de voltar com o tempo atrás nem devolver-lhes a saúde. No entanto, podemos mimá-los e foi isso mesmo que
fizemos. Com parte da verba angariada na venda dos calendários oferecemos perfumes a todos os equipamentos
da terceira idade. E como queriamos registar o momento
na mesma "onda", nada melhor que mostrar uma idosa a
perfurmar-se enquanto o seu par se preocupa com o típico atraso das senhoras na hora de sair.
Ao longo do ano, vamos continuar a realizar sonhos e provar que o lema deste calendário está certo!
Ainda pode adquirir o calendário (3€) nos Serviços Centrais (Campo da República).

Momentos de diversão
Foi durante o lançamento oficial do calendário, no auditório da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos pelo Provedor Firmino Silva que os nossos modelos manifestaram
a sua alegria e emoção de ter participado nesta iniciativa.
Toda a preparação, desde a maquilhagem à roupa, ao ambiente, às brincadeiras, tudo foi pensado na valorização
do idoso e promoção da sua autoestima.
Se no início se mostraram tímidos, muito rapidamente
alinharam nas brincadeiras.
Impacto na Comunicação Social
Quem também achou divertida a nossa iniciativa foi a
comunicação social, que assim que enviamos o convite
para os jornalistas estarem
presentes na apresentação
nos pediram para antecipar
reportagens.
A SIC foi uma das primeiras
a contactar-nos e a demonstrar interesse em realizar uma
reportagem, mas foi o Barcelos na Hora, que de imediato
lançou as primeiras imagens.
O Jornal de Notícias foi o primeiro a entrevistar-nos e a
abordar a nossa questão principal, que afinal era demonstrar que "o corpo é apenas o
acessório de um espírito jovem".
Seguiram-se outros órgãos
de informação como o Barcelos Popular, a Rádio Barcelos,
o Público , o Jornal de Esposende...

A SIC entrevistou as nossas idosas D. Alice, D. Eugénia (na
foto) e D. Eduarda no Lar Santo André

Vamos continuar a proporcionar momentos de alegria aos nossos idosos durante as sessões
fotográficas seguindo a mesma linha do calendário
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Festa de Santo André
O Lar Santo André da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos honrou o seu padroeiro com uma festa, no dia 30 de
novembro.
A data festiva foi assinalada com uma missa, e seguida
de um programa lúdico, marcado com uma exposição dos
Bordados do Minho e artesanato em cerâmica, com peças
de Rosa Araújo e Sandra Ribeiro, assim como uma atuação de Jorge Loureiro, com muita animação. As colaboradoras também deram o seu contributo com uma divertida
encenação. Para manter a tradição, não faltou a fogueira
de Santo André e o cantar dos parabéns!

D. Carolina festejou 105 anos
A D. Carolina Fernandes do Vale comemorou o seu 105º
aniversário na véspera de Natal. A utente do Lar Nossa
Senhora da Misericórdia nasceu a 24 de dezembro de 1912
em Quintiães, onde viveu, casou e teve um filho.
Encontra-se no lar desde 2010.

Outras atividades...

Festa de S. Martinho

Passeio a Fátima

Trabalhos manuais

Ida ao Concilium
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mais infância

Visita do Gil Vicente FC
Os meninos estiveram em contacto com os jogadores de
futebol e puderam receber autógrafos com muito entusiasmo. Tiveram ainda a oportunidade de dar uns chutos
à bola com os mesmos. Esta foi a primeira visita de outras
que se realizarão nos equipamentos da Misericórdia.

Dia do Pijama
As crianças de todos os equipamentos da SCMB assinalaram com muita animação o Dia Nacional do Pijama, uma
iniciativa de âmbito nacional, promovida pela associação
Mundos de Vida. Crianças e colaboradores vestiram-se a
rigor para comemorar o dia 20 de novembro, que é acima
de tudo uma manifestação de solidariedade com todo o
envolvimento das colaboradoras, famílias e crianças.

Halloween

Dia do animal

S. Martinho
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A MÚSICA NA INFÂNCIA: ritmo, melodia e harmonia

É de forma ordenada mas feliz que entram na
sala onde decorre a aula de música. Sentam-se
com perninhas à chinês e aguardam que a professora de música Ana Meneses inicie a aula. O
entusiasmo é visível quando olham para o xilofone desmontado. Um a um, os meninos da sala
das Corujinhas, do Infantário Rainha Santa Isabel vão acrescentando as peças que vão dar som
ao instrumento. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Si, Dó.
Todos conhecem as notas. Qual a importância
da Música? Ana Meneses explica:
A Música é fundamental na educação de uma criança.
A Música ajuda a criança a ganhar independência e a
tornar-se mais autónoma na realização das suas tarefas
quotidianas e nas diferentes atividades diárias.
Considerámos que as aulas de Expressão Musical nesta
fase da vida da criança não servem apenas para desenvolver competências musicais ou a musicalidade, mas estimulam o desenvolvimento de muitas outras competências importantes no seu crescimento.
É neste contexto que as nossas aulas assentam em três pilares fundamentais: o ritmo, a melodia e a harmonia.
No Ritmo, quando a criança executa um ritmo musical
seja com instrumento Orff, seja com batimentos corporais, uma dança de roda ou um jogo de movimento a
criança desenvolve a coordenação motora, toma consciência do meio envolvente e do seu próprio corpo entre
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outros aspetos.
Na Melodia, quando a criança canta uma determinada
canção para além de trabalhar a sua afinação, está também a aumentar a sua concentração, a promover a autoconfiança e o saber-estar ao mesmo tempo que desenvolve a sua linguagem (dicção) e enriquece o seu vocabulário.
Na Harmonia, quando é pedido à criança que cante e toque ao mesmo tempo e em grupo, não só está a desenvolver a sua criatividade e a sua sensibilidade, mas também a
socialização, a partilha e a interajuda.
Pretendemos com a Música que, de uma forma muito
simples e prática, as crianças cresçam e desenvolvam todas as competências e potenciem todas as suas capacidades, sempre num clima de diversão e brincadeira, tão
importantes e imprescindíveis nesta fase das suas vidas.

Encontro de Gerações

mais social

Loja social com instalações próprias em breve
Encontram-se em processo de requalificação
as salas destinadas à Loja Social.
Para dar continuidade ao projeto, dispomos de 2 salas na
Casa de Santa Maria que estão a passar por um processo
de requalificação e que, muito em breve, estarão equipadas de forma a terem todas as condições necessárias para
armazenamento de produtos alimentares, de higiene pessoal e habitacional. Para além destes, teremos ao dispor
dos seus utentes vestuário, roupas de casa e calçado.
A criação de melhores condições vem facilitar o armazenamento de maiores quantidades e a possibilidade de, no
mesmo espaço, terem os variados tipos de produtos que
necessitam.

Ação de formação: Procura ativa de emprego
No passado dia 23 de outubro, realizou-se uma ação de
formação subordinada ao tema "Procura ativa de emprego" para todos os beneficiários da Cantina social.
Esta centrou-se na capacitação para uma entrevista de
emprego.
No final, e resultante de uma parceria com a Escola Bellekorpus, foram oferecidos tratamentos de estética e serviço de cabeleireiro.
A sessão de estética decorreu no dia 14 de novembro nas
instalações da Bellekorpus, e contou com a participação
das nossas utentes. Esta foi uma tarde diferente e cheia
de glamour.
O resultado final foi muito positivo. Assim o atestam os
testemunhos das participantes: “foi uma tarde muito bem
passada”; "foi uma maravilha”, “todos, sem exceção foram
muito amáveis e prestáveis”.

Textos Ana Ferreira

Coordenadora Valência Social

Social:Gabinete de Apoio ao Utente| Voluntariado
Formação
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mais social

Como decorar uma sala a baixo custo?

As nossas casas são locais
onde, com o passar do tempo,
vamos acumulando recordações inesquecíveis. É neste
ambiente que nos encontramos
com a família ao final do dia e
que socializamos. Também é
lá que tantas vezes nos enrolamos numa manta para relaxar
a ver um bom filme.
Para se decorar estes espaços, deve-se atentar aos detalhes funcionais e
confortáveis para escolher o que realmente pode ser interessante para a
sua sala, seja ela pequena ou grande,
gastando o mínimo possível.
A melhor “dica” é faça-você-mesmo
reaproveitando alguma coisa que já
tem, ou criar algo novo com materiais
baratos.
Antes de iniciar este processo de
transformação é importante ter noção do espaço (layout) que dispomos,
para que se inicie a ocupação do mesmo de forma criativa.
1. Altere a disposição dos móveis
Poderá resultar numa alteração profunda do ambiente sem que para isso
se despenda de dinheiro.
2. Reforme móveis
A reforma de móveis é uma opção
barata e que, através de pesquisa na
internet acerca de algumas técnicas
como a pátina, o envelhecimento, o
laqueamento, entre outras, que facilmente poderá ser feita a baixo custo.
3. Papel de parede
Trata-se de uma alternativa fácil,
desde que a sua colocação seja feita
de forma cuidada, havendo uma vasta
escolha no mercado.
4. Paletes
Este material pode ser utilizado para
construir mesas de centro, prateleiras e até mesmo sofás. São baratos e
10

resistentes e resultam de forma eficaz toque especial. Podem ser colados em
desde que lixadas, envernizados e/ou torno de uma porta, de uma prateleira
ou de outro local que considere mais
pintados de forma eficaz.
apropriado.
5. Objetos variados
Caso verifique que não existe neces- 9. Flores e garrafas nas paredes
sidade de efetuar grandes alterações, Pode criar uma parede com garrafas
poderá colocar uma manta, uma capa e flores artificiais, este tipo de deconova para o sofá ou umas almofadas ração dará um ar romântico e leve ao
coloridas. Estas últimas assumem ambiente.
um papel fundamental na alteração
do ambiente, sendo que pode adqui- 10. Prateleiras suspensas
rir somente as capas de estampados e Este tipo de prateleiras dá um ar contemporâneo à sua sala e são muito
texturas diferentes.
fáceis de fazer, pois uma rápida pes6. Parede com quadros ou galeria de quisa permite-lhe ter conhecimentos
para o fazer de forma fácil e eficaz.
fotos
Deverá ter cuidado para não sobrecarregar o ambiente, nem gerar con- 11. Sofás e poltronas
flitos visuais. Os quadros ou fotos Se pretende gastar pouco na reforma
devem estar localizados numa pare- da sua sala e deve renovar as poltrode distante da TV. Como alternativa, nas e sofás, consulte o mercado de espode criar uma galeria de espelhos tofadores, pois, na maioria das vezes,
em vários formatos, com molduras é mais barato do que adquirir novos.
novas ou antigas, coloridas ou não.
As feiras de antiguidades são ótimos 12. Cortinados
locais para se encontrar quadros anti- A troca dos cortinados poderá confegos, para se aproveitar as molduras ou rir à sala um ambiente renovado, sem
haver necessidade de fazer grandes
até as imagens.
alterações ao restante.
7. Quadros de pósteres
Existem vários pósteres com imagens 13. Bar
muito bonitas na internet os quais Para o fazer basta colocar uma bandepodemos imprimir no formato que ja sobre um móvel ou uma mesa, com
desejamos e coloca-los em molduras alguns copos divertidos e até coloridos e as bebidas que habitualmente
apropriadas.
adquire.
Ana Ferreira
8. Adesivos para paredes
Coordenadora Valência Social
Este tipo de material permite dar um
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especial

Animação nas festas de Natal e passagem de ano

Festa de Natal na UCCI

Ceia de Natal dos Colaboradores

Natal na Valência de Infância

Ceia de Natal do Centro de Dia/Serviço de Apoio
Domiciliário

Natal na Valência de Infância
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No filme de Natal "A Mensagem" promovemos a intergeracionalidade

Campanha de Natal

Postal de Natal institucional

Feirinha de Natal no Gabinete de Apoio ao Utente

Passagem de ano na valência da Terceira Idade

Meninos cantaram os Reis

Os Reis na Valência da Terceira Idade
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entrevista com anabela dias

"Proporcionar às crianças um ambiente adequado ao
desenvolvimento"
Anabela Rocha Dias é mesária do
departamento de qualidade e da
valência de infância desde outubro
de 2016. Um verdadeiro desafio que
lhe foi colocado quando a Santa
Casa se encontrava em preparação
para a renovação do certificado do
Sistema de Gestão da Qualidade
e a infância se encontrava, como
tantas outras instituições, com a
sustentabilidade económica em
causa…

É a mesária responsável pela Infância e pela
Qualidade. Como gere estas duas áreas?
São áreas que acompanho juntamente com
o Sr. Provedor e outros colegas de Mesa
(Paulo Pereira e Miguel Correia). No entendimento que faço, compete à Mesa Administrativa, em conjunto com a Assembleia
Geral da Irmandade, traçar os planos para
as diferentes áreas de atividade da Instituição. Como é natural, espera-se depois que
os colaboradores da Santa Casa, como excelentes profissionais que são, a tempo inteiro, também contribuam estrategicamente e
cumpram as linhas orientadoras. Mais ainda quando o esforço e o contributo de cada
um é a título Voluntário, como é o meu caso
e dos restantes colegas de Mesa.
Relativamente à valência de infância, o
atual projeto educativo centra-se nas tradições e cultura local. É um desafio para as
novas gerações preservarem os costumes
quando nos encontramos na era das novas
tecnologias?
As tradições é que nos distinguem. Vivemos
numa terra e numa região com uma história
riquíssima e é importante que desde cedo
14

transmitamos esse sentimento às crianças. Independentemente
do progresso tecnológico, é o respeito pelo ambiente, pela nossa
cultura, pelos nossos concidadãos, pelo meio em que estamos inseridos, que nos deve guiar desde cedo.
Quais as estratégias pensadas para reverter os números negativos
da valência?
Em articulação com a coordenação geral, a coordenação da infância e dos recursos humanos, no ano letivo 2017/2018, foram implementadas várias medidas nesse sentido. Recordo, por exemplo,
as candidaturas ao “Programa de Expansão e Desenvolvimento da
Educação Pré-escolar”, que levaram à necessidade de mudança de
algumas educadoras com vencimentos mais elevados de turmas
de creche para turmas do pré-escolar para que o Estado comparticipe mais a Instituição; a melhoria nos processos de pagamento
de mensalidades e a atualização das tabelas de atividades complementares. Lembro igualmente, em 2015, os esforços bem sucedidos junto da Segurança Social para a mudança de contrato atípico
para típico no Centro Infantil de Barcelos, o qual permitiu angariar
mais receitas e diminuir prejuízos.
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O encerramento do CATL foi um último recurso?
Foi uma decisão difícil e não foi tomada de ânimo leve. Infelizmente em Portugal nascem hoje
muito menos crianças que no passado. É uma
realidade que nos atinge não apenas a nós ou a
muitas Santas Casas, afecta todo o país. O Centro de Atividades de Tempos Livres chegou a ter
duzentas crianças. Neste ano lectivo estavam
inscritas apenas nove crianças. Era insustentável
mantê-lo. Procurou-se explicar às famílias e às
crianças o que estava em causa. Ninguém gosta de “encerrar” é sempre mais fácil e simpático
“abrir”. Mas o superior interesse da Instituição
tinha que prevalecer.

um sistema de gestão que tem por objectivo a
satisfação dos nossos utentes. A demonstração
desse padrão de gestão perante um organismo
independente tem de ser o corolário disso mesmo.
O Sistema de Gestão da Qualidade encontra-se
numa fase de transição para a norma 9001: 2015.
O que está a ser realizado nesse sentido?
A área da Qualidade tem sido uma prioridade.
No último trimestre de 2016 a coordenação técnica deste processo passou a estar dividida por
mais colaboradores. Em 2017, mais de 40 colaboradores receberam formação na área de sistemas de gestão da Qualidade e para qualificação
de auditores internos. Além disso, para garantir
que a transição decorre com sucesso, a pedido
da coordenação técnica, estamos ainda a contar
temporariamente com consultoria especializada
nessa área .

Qual o futuro em geral da infância?
Continuar a ter projectos educativos que façam a
melhor ligação da criança ao meio. Proporcionar
às crianças um ambiente adequado para o seu
desenvolvimento. Dar garantias às famílias de
que as crianças estão bem nas nossas unidades.
E fazer tudo isso pensando ao mesmo tempo na Quais os novos desafios para a Santa Casa com
sustentabilidade da valência.
esta transição?
O principal desafio é que efectivamente a qualiQual o significado da certificação numa institui- dade esteja cada vez mais presente no dia-a-dia
ção com a dimensão da Santa Casa?
enquanto cultura institucional e que os procediMais do que uma “bandeira” deve significar uma mentos sejam os mais adequados de acordo com
cultura de exigência, de responsabilização e de as melhores práticas nacionais e internacionais
garantia de que os melhores e mais eficientes no sentido de servir cada vez melhor o utente.
procedimentos são seguidos para a prestação
dos serviços aos utentes a quem nos dirigimos. A melhoria contínua dos serviços vai continuar
a ser uma prioridade da Mesa Administrativa?
Que impacto tem nas respostas sociais infância, Sem dúvida. É fundamental que dentro das posterceira idade, social e saúde?
sibilidades da Instituição coloquemos à disposiTem que ter um impacto positivo na medida em ção todos os recursos para a melhoria das comque possibilita definir padrões de funcionamen- petências técnicas e humanas dos colaboradores,
to, harmonizar ações, conceber e implementar a nível individual, e das equipas, no seu todo.
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mais dados

A nossa presença online em 2017
O Facebook tem sido a rede social de eleição desta Santa Casa, com uma aposta clara em conteúdos
interessantes. A sua gestão mudou no sentido de uma maior preservação da privacidade dos utentes pelo que um dos aspetos é agora disponibilizar as fotos das principais notícias das valências no
novo site institucional, lançado em 2017.
Quase a chegar aos 10.000 seguidores, o facebook tem permitido uma aproximação do público online de todo o mundo. A SCMB assume agora o desafio de se expandir nas outras redes sociais. Ficam aqui alguns dados:

60 %Mulheres
40%Homens

Facebook
Ano de lançamento: 2012
Novos seguidores em 2017: 941
Total de seguidores: 9504
Seguidores por país:
Portugal: 8463 (Barcelos: 5431)
França: 282
Brasil: 191
Suiça: 144
Reino Unido: 90
Luxemburgo: 53
Alemanha: 45
Bélgica: 44
Canadá: 37
+ 36 países

Número de publicações em 2017: 260
Notícias com maior alcance
Comemorações dos 517 anos : 17.000
pessoas alcançadas
Batalha das Flores: 16.200
Campanha Pilates Clínico: 13.400
Festa de Final de ano IRSI: 12.400
Visita ao Barcelos Popular: 12.004
SCMB associou-se a Campanha Alzheimer: 11.900
Calendário 2018 - 11.700
Dia da Mãe Centro Social de Silveiros:
11.500
Dia do Pai no IRSI: 10.200

Top 5 reações
Batalha das Flores: 2200
Comemorações dos 517 anos: 1200
Festa de Final de ano IRSI: 1000
Dia do Pai CIB: 1000
Calendário: 720
Número de reações totais: 33.542
Outros dados
Youtube: Vídeos publicados em 2017:
21
Twitter : 22 tweets
Instagram: Ano de lançamento: 2017
(maio): 275 seguidores | 395 gostos

Acompanhe-nos online:
www.misericordiabarcelos.pt
https://www.facebook.com/MisericordiaBarcelos
Instagram: @misericordiabarcelos
Twitter: @SCMBarcelos
16
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mais formação

RVCC: Um processo de valorização pessoal e profissional

No âmbito da parceria estabelecida pela Santa
Casa com o Centro Qualifica da
Kerigma, 9 pessoas, 8 das quais nossas
colaboradoras, acabam de concluir o Ensino
Secundário.
Helena Xavier e Lurdes Araújo concluíram com êxito o 12º ano

As mesmas integraram o processo de Reconhecimento,
Validação e Certificação de Competências (RVCC) e aumentaram a sua escolaridade para o 12º ano, concluindo
de forma bem sucedida o processo.
Este trabalho acabou por representar muito mais do que
o aumento do nível de escolaridade de trabalhadores da
nossa Instituição. Trata-se do reconhecimento de um
conjunto de competências que foram adquirindo ao longo
da sua história de vida mas significa também um processo
de valorização pessoal e profissional.
Numa perspetiva de desenvolvimento ao longo da vida,
este trabalho contribui em larga medida para um sentido
de auto-eficácia e de empoderamento pessoal, que pode
vir a ter implicações em várias esferas da vida da pessoa,
da atividade profissional à vida familiar.
Alguns testemunhos
Como refere uma das pessoas que concluiu o 12º ano através deste processo, Helena Xavier, pode aumentar a probabilidade de progressão, “Se surgir alguma oportunidade
de evoluir, se não tivesse o 12º ano talvez não me escolhessem, assim posso vir a ter essa oportunidade. (...) E agora
sei que consigo, não tenho que ter insegurança, se consegui isto, posso conseguir outras coisas.”.
Trata-se também de um processo muito pessoal de superação de dificuldades. Afirma outra das participantes,
Lurdes Araújo, “apanhei uma altura difícil, em que a monitora precisou de ajuda e eu trabalhava de manhã à noite,
depois perdi o trabalho por um problema no computador
e tive de começar de novo. Depois não estávamos a fazer
o trabalho como as outras turmas... mas no fim conseguimos recuperar. Nunca pensei que conseguisse, houve uma
altura em que desanimei. Gostei muito de ver o meu livro
feito. Estou feliz com o 12º, gostava de continuar a apostar
na formação.” .
A mesma colaboradora diz ainda que “se não fosse a Santa Casa não conseguíamos, se tivéssemos que fazer fora,

à noite, talvez tivesse desistido, assim não, era na nossa
casa. Isso ajudou. Toda a equipa também ajudou, para
ajustar o horário e podermos participar.” .
Destes testemunhos sobressai a vontade de auto-superação, a resiliência, a persistência, a gratidão e a vontade em
continuar a crescer e a evoluir.
É um privilégio para o Centro de Formação da Santa Casa
poder contribuir para que cada vez mais pessoas percebam que têm todas estas competências e mais, e que todos temos o potencial de crescer.
Joana Costa
Técnica de Orientação, Reconhecimento e Validação
de Competências

Como se faz o RVCC Escolar
(12ºano)?
Em contexto de orientação e formação (aproximadamente de 50 horas) as pessoas são convidadas a
elaborar o seu Portefólio (história de vida) que é a
base de trabalho para todo o processo RVCC para o
obter o nível Secundário.
Ao descrever a sua história de vida, as pessoas vão
demonstrando as competências adquiridas ao longo da vida, nos seus diferentes contextos, que lhes
vão dar equivalência ao 12ºano.
As pessoas contam com o apoio de uma equipa
(técnicos e formadores) até ao final do processo.
No âmbito desta parceria, estão previstos mais
grupos de RVCC ao longo do ano. Os interessados
deverão contactar o Centro de Formação da SCMB
através do tlm. 912 749 063 ou email: formacao@
misericordiabarcelos.pt.
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mais saúde

Um dia no Centro de Medicina Física e de Reabilitação
Uma das mais modernas e bem equipadas unidades de fisioterapia do norte do país, inaugurada em
2008, na Quinta da Ordem, acolhe diariamente cerca de 600 utentes. O Centro de Medicina Física
e de Reabilitação (CMFR)tem ao dispor da comunidade diversos serviços ligados à medicina física
e de reabilitação mas também a tratamentos complementares e consultas de especialidade.
Acompanhe-nos num dia no CMFR através deste registo fotográfico.
Mais informações acerca deste equipamento em www.
misericordiabarcelos.pt

Chegada dos doentes

Sala de espera

Consulta médica

Atendimento

Serviço Administrativo
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Massagem cervical

Terapia da fala

Massagem dorso-lombar

Serviço de lavandaria

Treino de marcha nas barras paralelas com sistema em suspensão
dinâmica

Preparação de parafango

Tratamento com mobilização articular manual

Tratamento no turbilhão de mãos
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Chamada dos utentes para a hidroterapia

Tratamento incontinência urinária

Classe de hidroterapia

Terapia ocupacional

Utente com capacidade motora reduzida é colocado na piscina
através de elevador próprio

Hidroterapia: Duche Vichy

Plano inclinado no ginásio
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Pilates clínico

www.itau.pt

Encontro de Gerações
Instituto Técnico de Alimentação Humana, S.A

Uma causa de todos...
para todos.
| alimentamos gerações

Responsabilidade Social
O ITAU, pioneiro nos conceitos de alimentação saudável em Portugal, presta serviços adequados às necessidades
especíﬁcas de cada cliente, com uma metodologia de HACCP visando a obtenção da Segurança Alimentar Total e o
respeito pelo meio ambiente. Para tal apoia-se na valorização e motivação dos seus colaboradores e na otimização
contínua e sustentada dos seus processos numa base criadora de valor para os seus acionistas, assumindo o
compromisso de cumprir com os seus princípios.
Sendo atualmente, detentor de um sistema integrado de gestão que engloba cinco certiﬁcações, conferidas pela
Associação Portuguesa de Certiﬁcação (APCER), que comprovam a qualidade do desenvolvimento e melhoria
contínua e revelam o seu compromisso permanente de inovação, aplicando os mais elevados padrões de qualidade
na oferta e na relação com todos os seus stakeholders, o ITAU encontra-se neste momento na fase de preparação
para a Certiﬁcação em Gestão da Responsabilidade Social.

O ITAU assume um conjunto de princípios de atuação no âmbito da Responsabilidade Social
que visam a garantia de todos os direitos, em igualdade de oportunidades, rigoroso
cumprimento das práticas laborais e compromisso junto de todas as Partes Interessadas,
como um elo importante na construção de uma sociedade justa, sustentável e responsável.
A Responsabilidade Social é um enorme desaﬁo que envolve Todos,
com um objetivo para Todos: melhorar continuamente o nosso serviço para continuar a
merecer a sua conﬁança!
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histórias de vida

Bártolo Paiva um portuense dedicado a Barcelos

Numa altura em que se
comemora os 100 anos da
eletricidade em Barcelos, é
impossível abordar a
eletrificação do concelho, sem
falar de Bártolo de Oliveira
Correia Paiva. Irmão da Santa
Casa da Misericórdia de
Barcelos, fez parte dos órgãos
sociais no triénio de 1966/68.
Bártolo Paiva, personalidade marcante e ilustre do concelho de Barcelos
pela sua intervenção a vários níveis,
nasceu em Paranhos, no Porto, a 21 de
junho de 1930. Filho do casal Francisco Paiva e Carolina Oliveira, com o irmão estudou na Escola dos Sininhos,
em Vila do Conde, para onde a família
se mudou por razões profissionais.
Desse tempo, recorda com nostalgia o
jogo do peão e da bola, as prioridades
de uma meninice ingénua mas viva.
Da escola primária rumou ao liceu
“Eça de Queiróz” na Póvoa de Varzim
- os estudos e o futebol haveriam de
ser interrompidos pelo serviço militar
obrigatório, em Tavira. Quando voltou, prosseguiu os estudos e concluiu
a formação na área da tecnologia industrial, complementando o trabalho
paterno, um dos nomes sonantes da
implementação da energia elétrica
do Norte do país. Este chefiou a sub-estação elétrica do Amial, no Porto
e, mais tarde, de Vila do Conde.
Bártolo Paiva chegou a Barcelos na
década de 50, quando, ao serviço da
Companhia Hidro-Eléctrica do Norte
de Portugal (CHENOP) veio superintender as obras da construção da barragem da Penide, em Areias de Vilar.
Apesar da eletricidade chegar a Barcelos em 1917, o processo concelhio
foi longo e durou dezenas de anos.
22

Recorda o estado da iluminação pública citadina - quando cá chegou, a
cidade estava às escuras! Depois de
cumprir o seu objetivo na Barragem
da Penide, assumiu, a chefia da CHENOP na cidade de Barcelos. Ao serviço da empresa e em parceria com a
Câmara Municipal, coube-lhe a tarefa
de tratar da expansão da rede elétrica
de todo o concelho. Naquele tempo,
diz-nos, o kilowat podia custar entre
os 7 e os 14 tostões, dependendo do
poder económico. Esta eletrificação
permitiu à população uma significativa melhoria de vida. Ao assumir essa
tarefa na Empresa acabaria por se
demarcar socialmente e alargar a sua
influência na cidadania barcelense.
A nível pessoal, foi em Braga que conheceu a sua esposa Merícia Carneiro. Casaram no Santuário do Sameiro, em 1954, e têm quatro filhos, de
quem se orgulha.
Um homem de causas
Dedicou a sua vida ao associativismo
e às causas em que acreditava.
Foi também Vereador da Câmara durante 12 anos (no qual se inclui o período do 25 de abril de 1974), influenciando o destino do concelho com as
suas decisões. Apesar de atento a um
setor de gestão e desenvolvimento da

hierarquia não recusou o convite e
durante alguns anos orientou o funcionamento da Comissão Municipal
de Juventude e Desportos. A sua paixão pelo futebol levou-o a assumir o
cargo importante de presidente do Gil
Vicente FC. Foi nessa altura, no início
da década de 1970, que o clube ascendeu à segunda divisão.
Mas é com especial orgulho que nos
refere ser o autor da proposta da fundação do Liceu Nacional de Barcelos,
cujo edifício original funcionou na
conhecida Casa Sá Carneiro. Sem dúvida, que se lhe atribui o mérito e persistência neste processo.
Também na Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, fez parte da Mesa
Administrativa, sob a provedoria do
Dr. Armando Vale Miranda. Como
mesário, participou na reorganização
do hospital, numa altura em que já se
pensava na construção da nova ala.
Na sua memória, guarda o trabalho
das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado
Coração de Jesus, que viriam a deixar
o velho hospital.
Hoje em dia, passa a maior parte do
seu tempo na sua quinta em Famalicão, a ler e a passear. Os fins de semana gosta de os passar em Vila Do
Conde, com a família e amigos.
Bártolo Paiva uma figura incontornável na vida barcelense.
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honrar o passado

"Dar pousada aos peregrinos"

Caminhos de Santiago, os
percursos dos peregrinos, um
fenómeno que se vem afirmando na vivência
cristã. Homens e mulheres,
gente que se arrasta em
direção a Santiago de
Compostela a fim de
venerar as relíquias do apóstolo Santiago Maior na pressuposta crença de que lá se
encontram no seu
venerando sepulcro.
Esta prática, oriunda da Idade Média,
atingiu uma importância tal que só
era superada pela Via Francigena que
levava os crentes peregrinos a Roma
e Jerusalém, uma tarefa cumprida em
busca das merecidas indulgências.
Desde 1980 e décadas seguintes, a
peregrinação ou o caminho de Santiago têm alcançado um patamar
muito especial uma popularidade que
atinge valores consideráveis embora tenhamos a consciência de que é,
muitas vezes, cumprido ou adornado
de sentimentos não completamente
religiosos – em 1987 foi declarado
“Primeiro Itinerário Cultural Europeu e depois Património da Humanidade". Muito haveria por onde enveredar mas a intenção que nos move
em abordar este fenómeno situa-se a
outro nível, tocados pelo espírito das
Misericórdias.
Sensíveis a este fenómeno e centrados na comunidade barcelense, não
fomos nem estamos insensíveis à
imagem, ao constante e considerável
número de humanos que nos atravessam em direção à Galiza, mais concretamente a Santiago de Compostela. Faça chuva ou faça sol, segundo
o dito popular, damos por eles, rumo
a norte – a plena convicção de que
muitos fazem o Caminho de Santiago
adornados por outro sentimento para
além das convicções religiosas. Acre-

dito, piamente, que sim - negá-lo seria hipocrisia ou uma falta de respeito
pela crença religiosa, cada um, dentro
dos parâmetros sociais, sabe o que o
sacode ou a intenção que o move.
De há uma década para cá que Barcelos é atravessada por muitos desses
peregrinos, um facto que já mobilizou
a atenção de alguns que se deram à
piedosa tarefa de implementar infraestruturas de apoio aos peregrinos,
caso dos albergues localizados no território barcelense – assim, a dignidade para a iniciativa do Grupo Folclórico de Barcelinhos, de “Os Amigos da
Montanha”, na mesma localidade e
de mais a norte, em Tamel de S. Fins.
São, na verdade, pontos de acomodação destinados ao apoio à peregrinação a Santiago.
Penso ter atingido o ponto que me levou a abordar este fenómeno social.
Há alguns anos que a minha proximidade à Santa Casa da Misericórdia de
Barcelos me proporcionou um conhecimento maior e mais abrangente da
sua essência e da espiritualidade a ela
agregada. Nessa linha de pensamento, não será menos consideração ou
respeito, pensar no mais estrito respeito pela doutrina que as fez surgir
em 1498 e lembrar que assentavam
nas tais Obras de Misericórdia, as
espirituais e as corporais. Mais concretamente, a quarta das materiais

indica inequivocamente “Dar pousada aos peregrinos” e vem de encontro
ao meu pensamento quando inserido
neste fenómeno de Santiago de Compostela me interrogo na legitimidade
em assumir esse cumprimento.
Partindo do princípio que a Santa
Casa da Misericórdia de Barcelos,
após o 25 de Abril alargou a sua intervenção e a sua atividade por uma
abrangente área, um mundo de valências muito úteis e dignas, acode-me a ideia que poderá estar em tudo
menos no 4º mandamento, o tal que
manda dar abrigo aos peregrinos. Sei
que este raciocínio pode ser contrariado por um qualquer argumento,
justificativo ou não. Na qualidade de
Irmão desta Casa, deixo este desabafo
como uma sugestão, espírito aberto e
menos crítico assente numa verdade:
para além e mais do que a feliz iniciativa de outras instituições barcelenses reconheço e confesso a hipótese
de, um dia, ver a minha Misericórdia
recetiva a um projeto desse teor.
Se me apontarem o dedo digo que estou plenamente na mira dos mais críticos mas da quarta Obra de Misericórdia não abdico – nem de nenhuma
das outras seis!
Que Deus nos proteja e os peregrinos
cumpram a sua missão.
Ilídio Torres
Irmão da SCMB
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mais ambiente

Todos temos direito ao ambiente, mas é preciso respeitar o que
o ambiente tem de direito
“Todos têm direito a um ambiente de vida humano, os impactos negativos podem causar danos irreversíveis
sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o de- e devassadores ao meio ambiente. Embora, nem sempre,
fender” ( cf. nº. 1 do artigo 66º da Constituição da Repú- possamos evitar lesões para o ambiente, mas teremos de

blica Portuguesa).
A preocupação com o estado do ambiente no planeta
manifestou-se, há longa data, quando se afirmou que “o
homem tem o direito a viver num ambiente cuja qualidade
lhe permita viver com dignidade e bem-estar, cabendo-lhe o dever solene de proteger e melhorar o ambiente
para as gerações atuais e vindouras" (Tratado de Estocolmo, 1972) e promover um modelo de desenvolvimento
sustentável que “responda às necessidades do presente
sem comprometer a capacidade das gerações futuras darem resposta às suas próprias necessidades” (Relatório Brundtland, 1987).
Constata-se que a tomada de
consciência da finitude dos
recursos naturais e, o dever
e o direito ao ambiente, obrigam à mudança de comportamentos face ao nosso Planeta.
Reflitamos sobre as alterações climáticas, as catástrofes naturais ou, então, aqui
tão perto, a seca extrema que
algumas regiões vivem. Os
seres humanos são os grandes predadores deste planeta. A velocidade com que
consumimos é maior do que
a que produzimos. Estamos a
esgotar os recursos naturais!
Numa sociedade de desenvolvimento, de inovação, de
tecnologia, numa era de globalização temos de trabalhar
em prol de uma economia competitiva, mais verde e mais
inclusa, imbuídos de uma participação responsável e solidária no interesse de defender, preservar e conservar o
ambiente e um desenvolvimento sustentável.

Todos constatamos o como deve ser, com a ausência
de como evitar. Urge a alteração de hábitos de consumo,

de produção desregrados, de desperdício, de ausência de
racionalização.
Temos o dever de fomentar a reciclagem, a racionalização
do consumo de água e de outros recursos naturais, minimizar a poluição, aumentar a utilização de energias verdes, entre outros…
Deixam-se sugestões de sites para consulta: http://www.
quercus.pt/ ; https://zero.ong/ ; https://www.apambiente.pt/; http://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/sobre/.

Quando o que está em causa é o ambiente, a máxima, tem de ser prevenir, proteger e conservar, pois
24

minimizar os riscos.
Para vivermos bem no futuro, é necessário uma ação urgente e concertada de todos. É necessário respeitar os limites ecológicos do Planeta. A Decisão nº. 1386/2013/UE
do Parlamento Europeu e do Conselho define um programa geral de ação da União para 2020 “Viver bem, dentro
dos limites do nosso planeta” , o 7º Programa de Ação em
matéria de ambiente deverá ajudar a alcançar os objetivos
prioritários com a participação ativa do cidadão.
Cientes da necessidade de mudanças de comportamentos
e num movimento proactivo
da Instituição já se realizaram campanhas de sensibilização com o objetivo de
uma maior racionalização
no consumo da água e da
energia, evitando o desperdício, bem como a adoção de
medidas de eficiência energética.
Foi, ainda, recentemente
abraçado pelos colaboradores dos Serviços Centrais
implementar medidas amigas do ambiente, iniciando-se, numa primeira fase, a
separação de lixos, que representa mensalmente:
Plásticos para reciclagem
(unidades)
968

1484

1000

968
484

Copos
de Café

Colheres

Garrafas
de
iogurte

Sacos de plástico

704
unidades

Tampas

Garrafas
de água

Papel

95%
32
unidades

Pré-reciclagem Pós-reciclagem

Sílvia Carvalho
Secretária Geral
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espaço aberto
Mensagens de Natal

Provérbios Modernos
- Os últimos são sempre…desclassificados.
- Quem o feio ama, é porque vê mal como tudo.
- O pior cego, é o que se recusa a ter um cão.
- Gato escaldado morre, naturalmente!
-Depois da Tempestade …vem a gripe.
UCCI de Santo António

Nana, nana meu menino - Canção de embalar
Nana nana meu menino,
que a mãezinha logo vem,
Foi lavar os teus paninhos,
À pocinha de Belém.
Lar da Misericórdia

Provérbio de Fevereiro
Em fevereiro chuva, em agosto uva.
Para parte de fevereiro, guarda lenha de quinteiro.
Lar Rainha D. Leonor

Carta ao Pai Natal

Querido Pai Natal,
Este ano portei-me muito bem! Fui dormir sempre que a
Dieta da Alegria
minha mãe me disse, não fiz mais birras do que a minha
Um sorriso a cada manhã. Um agradecimento ao final do obrigação e fiz espetáculo para os meus pais sempre que
dia.
quis (Ah! E sem cobrar bilhete!). Por isso, este ano queria
CSMENC - Lar pedir-te que trouxesses muito amor e carinho para todos
os meninos do mundo para que todos possam ter um NaPensamento
tal muito feliz, tal como eu! Por favor, vê se desces com
Hoje não direi mal de ninguém, mas só o que souber de muito cuidado a minha chaminé para não te magoares!
Bom acerca de cada pessoa.
Feliz Natal para ti, para as tuas renas e para os duendes!
Lar Nª Sr.ª da Misericórdia
Assinado: Lara Santos Costa
Creche Familiar

Quadra de S. Martinho
Há muitos anos que eu ouvia,
Ainda era pequenino,
Que o dia 11 de novembro
Era dia de S. Martinho.
Já lá vão 60 anos,
E recordo com carinho,
O meu avô me dizia
Hoje vamos provar o vinho.
Se não houvesse castanhas,
Ou se fossem miudinhas
A minha avó nos dizia
Hoje vamos comer sardinhas.
Lar Santo André

Dia Mundial da Paz - Creche As Formiguinhas
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Receita de Pão de Ló
Ingredientes
8 ovos + 7 gemas
250g de açucar
Raspa de laranja
200g de farinha de trigo
Confeção
Bater ovos, as gemas, o açucar e a raspa de laranja meia
hora com a batedeira.
Depois, juntar a farinha peneirada e envolver tudo com
cuidado.
Forrar uma forma de barro, com 3 folhas de papel cavalinho A3 e levar ao forno com 180º 30 minutos.
Deolinda Faria

História de uma jovem
Tocam os sinos da Aldeia
Logo chega o senhor Reitor
Para celebrar o casamento da Doroteia
Com o filho do senhor Regedor.

Mas...se enchendo de coragem
Ao seu sogro logo respondeu
Vá em paz siga sua viagem
Que quem vai casar com ele sou eu.

Que para com ele casar
Seu pai lhe tive que dar o dote
Um pau de sabão para lavar
As camisas e o seu saiote.

E ao seu amor foi contar
Tudo que ali se tinha passado
Então ele com carinho para a sossegar
A abraçou e ao seu ouvido ele lhe cantou o fado

O Regedor bateu à porta
Do Pai da linda Doroteia
Dizendo que ela seria morta
Se não fosse boa abelha na sua colmeia.

Mas como de seu pai ele não tinha herdado
A avarenta mania de ser ricaço
Para mim chega a mulher e algum gado
Que logo todo o resto eu faço.

Ficou triste a pobre donzela
Com semelhante sentença
Mas logo pensou para ela
Que seu sogro padecia de alguma doença.

Continua...
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Breves

Próximas atividades

Homenagem à Comendadora Maria Eva
Nunes Corrêa em Silveiros

Institucional
- Março
Assembleia Geral Ordinária
Procissão das Endoenças
- Maio
Comemorações dos 518 anos

Social
- Março
Inauguração espaço Loja Social

Infância

Na dia 13 de outubro, realizou-se uma missa in memorium da Comendadora Maria Eva Nunes Corrêa, no
Centro Social com o seu nome, em Silveiros. A Santa
Casa assinalou, assim, o 15º aniversário do falecimento da benemérita que esteve na origem daquele Centro
Social, com uma sentida homenagem. Após a missa, foi
depositada uma coroa de flores.

Imagens expostas no Auditório da SCMB

- Março
Dia do Pai
Páscoa
- Abril
Dia Mundial da Saúde
Semana do livro
- Maio
Dia da Mãe
Festa da Família
- Junho
Mundo Animal
Época Balnear

Terceira Idade
- Março
Dia de S. José
Dia da Primavera
Dia do Teatro
- Abril
Visita Pascal
Dia da Dança
- Maio
Dia Internacional dos Museus
Missa Dia da Mãe
- Junho
Época Balnear
Festa dos Santos Populares
Peregrinação à Franqueira

Saúde

O auditório da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos
foi alvo de uma pequena remodelação, com a criação de
três expositores com imagens de cariz religioso, reforçando, assim, a beleza daquele espaço.

- Março
Dia da Terapia da Fala
Dia da Incontinência Urinária
Dia do Pai
Dia internacional da Mulher
- Abril
Dia Mundial da Saúde
Fique atento às nossas atividades em
www.misericordiabarcelos.pt
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Creche e Pré-escolar
Serviços:

- Pré-escolar gratuito 9h-12h /14h-16h
- Prolongamento de horário: 7h30-19h30

Mais informações:

www.misericordiabarcelos.pt

Inscrições:

Campo da República - 4750-275 Barcelos
Tel. 253 802 270 - Email: infancia@misericordiabarcelos.pt

