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Quando está prestes a terminar o nosso se-
gundo mandato, entendemos que faria todo 
o sentido fazer uma edição especial deste 
boletim que marcasse, de forma indelével, a 
concretização do maior desígnio estratégico 
da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos na 
área da saúde:  a inauguração e entrada em 
funcionamento da Unidade de Cuidados In-
tegrados (UCCI) de Santo António.
De facto, com este equipamento, a Santa 
Casa ficou habilitada a responder ao maior 
desafio que o século XXI coloca à sociedade 
hodierna, nas áreas do envelhecimento e da 
dependência, e, assim, a regressar em força 
ao setor da saúde, para tratar da população 
idosa, com alta prevalência de doenças cró-
nicas e incapacitantes e com mais baixo nível 
económico.
Nesse sentido, pode afirmar-se, sem qual-
quer ponta de exagero, que, desde a inau-
guração em 1970, do novo Bloco Hospita-
lar, nenhuma outra obra foi construída, em 
Barcelos, no setor da saúde, que se lhe possa 
comparar no seu significado e alcance! Daí 
que , como repetidamente se tem afirmado, 
constitua um verdadeiro marco histórico da 
medicina centrada na pessoa do doente, hu-
manizada, personalizada, abarcando a pes-
soa inteira, contemplando nos seus múlti-
plos planos biopsicossociais".
E a sua importância é tanto maior quando 
se sabe que a saúde, individual ou coletiva, 
constitui um dos principais fatores integra-
dores e de coesão social, sendo justamente 
consagrada na Constituição da República 
como um direito fundamental dos cidadãos e 
como uma função do Estado.
Nessa ótica, estando a UCCI de Santo Antó-
nio incluída na Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados (RNCCI) e, conse-
quentemente, articulada com o Sistema Na-
cional de Saúde (SNS), não pode deixar de 
louvar-se a confiança que o Estado depositou 
nas Misericórdias, entregando-lhes a pres-
tação deste tipo de cuidados, numa lógica 
de parceria, cooperação e complementari-

dade que tem em conta a experiência secular, 
os conhecimentos adquiridos, a proximidade, 
a excelência e o humanismo dos serviços que 
habitualmente prestam.
Cremos, por isso, que, no ano em que o SNS 
completa o seu 35º aniversário, não pode haver 
melhor forma da Santa Casa da Misericórdia 
de Barcelos se associar à comemoração da efe-
méride do que haver-se disponibilizado para, 
com o apoio e a regulação do Estado, propor-
cionar aos barcelenses e, em geral aos utentes 
nacionais, serviços integrados de saúde de 
elevadíssima qualidade que representam a 
melhor garantia da continuidade do SNS ho-
menageado.
Mas de outros temas importantes se faz eco o 
boletim, dentro dos quais me permito destacar 
o da inauguração do Núcleo Museológico que, 
curiosamente, terá lugar no mesmo dia – 19 de 
dezembro – em que se dá à estampa esta pu-
blicação.
Ao cabo de quase quatro anos sobre a deci-
são de pôr de pé este Museu, cabe-nos agora 
o grato prazer de colocar à disposição dos vi-
sitantes uma estrutura cultural de inegável in-
teresse público municipal e nacional, que tem 
a virtualidade de mostrar e preservar o enor-
me espólio documental e artístico desta Santa 
Casa, reunido ao longo dos seus 514 anos de 
existência, e de testemunhar a sua história e a 
sua ação solidária.
E mais: por môr da execução deste projeto, a 
intervenção numa área significativa do edifí-
cio-sede desta Santa Casa implicou a execução 
de obras que vieram permitir a beneficiação e 
requalificação do edificado, instalando novas 
redes prediais, melhorando as já existentes e 
ligando umas e outras, o que simultaneamente 
garantiu a satisfação das exigentes condições 
e requisitos a que tem de obedecer as instala-
ções museológicos e a conservação de um edi-
fício de grande valor histórico, integrado num 
conjunto local citadino recentemente classifi-
cado de interesse público nacional.
Em tempo de advento, marcado pela esperan-
ça e pelos sentimentos de partilha, de solida-
riedade e de paz, confio que os próximos anos 
permitam a continuação do novo ciclo de vida 
institucional, iniciado há cerca de seis anos 
atrás.
A história do futuro da Santa Casa há-de certa-
mente construir-se a partir das grandes linhas 
mestras que nos orientaram e dos princípios e 
valores matriciais que sempre presidiram aos 
destinos das Misericórdias.
Um Santo Natal e um Feliz Ano Novo para to-
dos os nossos Irmãos, benfeitores, colabora-
dores, voluntários e amigos são os votos sin-
ceros do Provedor.
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Dr. José Silva
Vice-Provedor

mais opinião
A economia social e a sustentabilidade das instituições 

O setor social e solidário, representado pe-
las Misericórdias e Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPSS), assumem 
um papel predominante na prestação de 
um conjunto de respostas sociais, através 
de uma abordagem mais humanista, mais 
próxima, menos dispendiosa para o Estado e 
mais benéfica para os cidadãos.
O setor da Economia Social/Terceiro Setor, 
é constituído por 55 mil organizações e em-
prega 227 mil pessoas, que corresponde a 
5,5% do emprego remunerado nacional. 
As IPSS's, são Instituições sem finalidade 
lucrativa, por iniciativa de particulares, com 
o propósito de dar expressão organizada ao 
dever moral de solidariedade e de justiça 
entre os indivíduos. O lucro que porven-
tura seja arrecadado através da eficiência e 
eficácia das suas atividades, acompanhada 
de uma rigorosa gestão, será destinado à 
reaplicação em novas fontes de rendimen-
to, melhoria de condições para os utentes e 
substituição/requalificação dos equipamen-
tos e nunca para distribuição pelos sócios ou 
dirigentes, conforme é a finalidade das insti-
tuições lucrativas.
A sustentabilidade financeira da instituição 
deverá estar sempre presente nas atuações 
dos dirigentes, por isso, se reivindica que es-
tes possuam conhecimentos de gestão, mas 
também, os setores deverão ser envolvidos 
na Administração. Hoje, com a contabilida-
de analítica e o desenvolvimento das Tic's, 
qualquer desvio orçamental ou da susten-
tabilidade do setor terá de ser detetado num 
curto espaço de tempo, de forma a sofrer a 
respetiva correção atempada.
Para uma melhor compreensão e atuação, 
teremos de analisar a evolução demográfi-
ca que num passado recente se caraterizou 
por um gradual aumento do peso dos grupos 
etários seniores e uma redução da população 
jovem. Em Portugal, em 2011, o índice de en-
velhecimento era de 118 idosos por cada 100 
jovens (112 em 2006). Em termos de proje-
ções para 2020 e seguintes, teremos aumen-
to da população com 65 ou mais anos e  uma 
diminuição da população dos 0 aos 14 anos. 
A população idosa deverá duplicar ao longo 
dos próximos 40 anos, prevendo-se que ve-
nha a pesar 32% do total da população em 
2050, enquanto a população jovem repre-
sentará cerca de 13%, havendo cerca de 2,5 
idosos por cada jovem. A esperança de vida 
em 1960 era de 61 anos para os homens e 67 
para as mulheres. Em 2012 era de 83 anos 
para as mulheres e 77 para os homens. Os 

pensionistas com reformas abaixo de 500€, 
em 2011, pesavam 84,1% do total. Em 2011, 
43,8% dos trabalhadores tinham uma remu-
neração abaixo de 600 € e 75% recebiam me-
nos de 1.000 €.
Os cuidados à população idosa ganharam 
importância nos últimos anos e com a evolu-
ção demográfica prevista e o envelhecimento 
da população, aqueles cuidados terão de ser 
objeto de mudança em termos de políticas. 
Verificamos que há um aumento de idosos e 
diminuição dos seus rendimentos. Um idoso 
institucionalizado em Lar custa mensalmen-
te entre 950 e 1.300€. A comparticipação da 
Segurança Social para lugares com acordo  
é de 358,55 € e o utente comparticipa com 
85% da sua reforma. O restante, terá de fi-
car a cargo dos familiares, o que cada vez é 
mais difícil, devido aos baixos rendimentos, 
desemprego, aumento de impostos, etc... 
Por isso, nem sempre estão consciencializa-
dos para a necessidade de comparticiparem 
(aqueles que podem). Para além destes, te-
mos os casos sociais que as Instituições têm 
de socorrer, decorrentes da sua função na 
sociedade, como é o caso, estatutariamente, 
das Misericórdias. São cada vez mais e com 
situações gravíssimas, as que no conjunto 
contribuem para o risco na sustentabilidade 
da valência.
A prestação de cuidados a crianças têm 
constituído preocupação pública em termos 
de preços acessíveis e de boa qualidade, po-
dendo melhorar a oferta, de forma a facilitar 
a conciliação da vida profissional com a fa-
miliar. É uma área que requer atitudes rápi-
das, concisas e bem analisadas, para criar um 
impacto positivo que leve à sua sustentabili-
dade.
No domínio da Saúde, as Misericórdias po-
derão estar melhor posicionadas com a de-
volução dos hospitais e perspetiva-se um 
forte incremento com a privatização de al-
guns serviços dos cuidados primários. Con-
tudo, esta área, necessita de rigorosa gestão, 
pois é propícia a grandes deslizes, com con-
sequências dramáticas. 
Na Economia Social, a questão da profissio-
nalização dos quadros dirigentes é cada vez 
mais um tema relevante, pela importância 
duma gestão para a sustentabilidade, onde o 
planeamento criterioso das atividades, com 
previsão dos resultados positivos e os défices 
financeiros crónicos evitados. Nas receitas, 
a excessiva dependência do Estado, obrigará 
os gestores a procurarem diversificar as fon-
tes de rendimento, em busca da sustentabili-

dade financeira, que assenta 
em questões estruturais.
No centro de uma boa ges-
tão, estão os Recursos Hu-
manos (RH) que são o maior 
recurso, enquanto criadores 
de valor, pois os serviços 
prestados dependem quase 
exclusivamente do trabalho 
humano e da sua dedicação 
ao projeto organizacional, 
mas também são o maior 
peso para as instituições. 
Por isso, o recrutamento é 
das tarefas de maior impor-
tância, onde o conjunto de 
competências, capacidades, 
conhecimentos e habilidades 
que compõem o perfil profis-
sional adequado deverá ser 
realizado por profissionais 
competentes e habilitados 
para tal. Um recrutamen-
to e uma seleção mal feitos 
são um custo. Contratar mal 
sai caro. Ainda se cometem 
muito estes erros. Os RH têm 
de ser acompanhados e esti-
mulados pela gestão, tendo 
sempre presente que não há 
sustentabilidade financeira 
sem trabalhadores motiva-
dos.
Os tempos são de crise e a 
aposta na sustentabilidade 
financeira é imprescindível. 
Várias instituições estão na 
pré-falência e nada melhor 
que, atempadamente, se to-
mem as melhores decisões 
técnicas, de forma a acaute-
lar tal desfecho.
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"O documento apresentado foi 
feito com rigor e baseado em cálculos 

de exercícios anteriores. Indicou o 
rumo para o próximo quadriénio que 

é marcado pelo equilíbrio orçamental 
e pela preocupação não só de 

consolidar os serviços e as estruturas 
existentes, que representam o legado 

que nos foi transmitido e que 
continuará a ser melhorado” 

mais notícias

Outro dos objetivos para 2015 será a alteração das infraes-
truturas do Centro de Medicina Física e de Reabilitação, 
por um lado, com a adaptação da zona devoluta a um gi-
násio amplo (com cerca de 350m2) e com mais aparelhos 
e, por outro, a requalificação do atual espaço do ginásio 
em cafetaria, pastelaria e posto de venda de revistas e jo-
gos.
O Dr. António Pedras apresentou ainda o projeto de res-
tauro e requalificação da Casa de Santa Maria para afe-
tação a Turismo Sénior, com condições especiais para 
idosos com incapacidades e a peregrinos. Barcelos ficará, 
assim, dotado de uma infraestrutura hoteleira histórica e 
de qualidade, com um novo conceito turístico. 
Relativamente à Unidade de Cuidados Continuados Inte-
grados de Santo António, informou já ter sido dirigido um 
pedido à ARS Norte para que, de acordo com a Lei, seja 
permitido à Santa Casa gerir, de forma autónoma, as 3 ca-
mas de Longa Duração que não fazem parte do contrato-
-programa e que, por isso, não estão integradas na Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Também 
no próximo ano, espera-se que sejam contempladas ver-
bas para as 22 camas de média duração, ficando assim 
completos o nº de camas – 55- e as tipologias previstas 
para aquela Unidade.
2015 ficará ainda marcado pelo funcionamento, em ple-
no, da Unidade Museológica, que, ainda antes deste Natal 
será inaugurada, passando a  exibir ao público o espólio 
artístico e documental acumulado durante séculos.
Por fim, a Santa Casa apostará na melhoria contínua do 
seu Sistema de Gestão da Qualidade, certificado pela 
Norma Iso 9001:2008. “Esta certificação não só atesta 
que as nossas instalações estão conformes à lei e se en-
contram em situação de poder tratar com excelência os 
nossos utentes, mas também que, se a instituição seguir 
todas as normas e procedimentos a que se obrigou – o 
que será verificado através de auditorias internas e uma 

Os desafios lançados pela Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia de Barcelos, no Plano de Atividades 
e Orçamento para 2015, foram aprovados pela maioria 
dos Irmãos que estiveram presentes na Assembleia Geral 
Ordinária que decorreu, no passado dia 30 de novembro, 
no auditório da Instituição.
O Sr. Provedor, Dr. António Pedras, apresentou, em tra-
ços gerais, as principais metas para 2015, explicando que 
o documento apresentado foi feito “com rigor e baseado 
em cálculos de exercícios anteriores. Indicou o rumo para 
o próximo quadriénio que é marcado pelo equilíbrio orça-
mental e pela preocupação não só de consolidar os servi-
ços e as estruturas existentes, que representam o legado 
que nos foi transmitido e que continuará a ser melhora-
do”, como ainda de concretizar projetos novos e de con-
cluir investimentos em curso. E disse a tal propósito:
“O primeiro dos objetivos é a requalificação dos qua-
tro lares situados na cidade de Barcelos, prevendo-se a 
apresentação de candidaturas aos concursos no âmbito 
do novo quadro de fundos europeus, cujos regulamentos 
em breve serão divulgados. Os projetos de arquitetura e 
alguns dos de especialidades já estão prontos e aguardam 
aprovação camarária e a abertura dos referidos concur-
sos".
Relativamente a um desses lares, continuou, “o Lar Nossa 
Senhora da Misericórdia vai ser objeto de uma experiên-
cia piloto na área das demências, com o projeto Vidas – 
Valorização e Inovação em Demências –, que será imple-
mentado, como experiência, e que dotará os funcionários 
de competências para trabalhar com os idosos que sofrem 
de patologias do foro neurodegenerativo e adaptará as 
instalações a esses utentes. Este projeto contará com o 
apoio da União das Misericórdias Portuguesas, de parcei-
ros da Direção Geral da Saúde, da Alzheimer Portugal e do 
Hospital Magalhães Lemos”.

Assembleia Geral: Plano e Orçamento aprovados
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SCMB recebeu certificado da qualidade pela SGS

externa anual - e se for fazendo as retificações necessárias 
e evidentes, esta Casa continuará, até 2017, com a quali-
dade que lhe foi certificada”, explicou.
Quanto ao orçamento, prevê-se, para 2015, um resulta-
do líquido positivo em 4761,67€, num  orçamento previ-
sional de exploração de 7.020.720,60€, sendo de realçar 
resultados previsionais positivos em todas as áreas, à ex-
ceção da infância, fruto da crise económica e da baixa da 
natalidade, com a consequente descida do número de ins-
crições das crianças nos infantários. No que concerne ao 
investimento, prevê-se que será de 1.5844.255,48€ sendo 
que, desse valor, 616.000,00€ serão financiados com fun-
dos comunitários.
De seguida, foi autorizada, por unanimidade a constitui-
ção de uma servidão administrativa de aqueduto subter-
râneo, relativa à rede de drenagem de águas pluviais das 

ruas Dr. Santos Júnior e Fonte de Baixo, a onerar uma fai-
xa de terreno com a extensão de 112m, uma largura má-
xima de 3m e uma profundidade mínima de 0,85m, faixa 
de terreno essa que é parte componente da denominada 
“Quinta da Ordem”.
É também de referir que, logo no início da reunião, foi 
aprovado um voto de louvor ao homem exemplar e figu-
ra de grande prestígio nacional e local que, durante seis 
anos, foi presidente da Assembleia Geral, Dr. Nogueira 
de Brito, mas que, entretanto, renunciou ao cargo, sendo 
substituído já nesta sessão da Assembleia pelo primeiro 
secretário, o Comandante António Costa, que assumiu 
interinamente o cargo até ao final do mandato.
Por fim, foi anunciada a data do próximo ato eleitoral que 
irá decorrer no dia 21 de dezembro. 

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos recebeu, no 
passado dia 21 de outubro, da empresa SGS, o certifica-
do do seu Sistema de Gestão da Qualidade, no âmbito da 
norma NP EN ISO 9001:2008, numa cerimónia que con-
tou com a presença do Diretor do Centro Distrital da Se-
gurança Social de Braga, Dr. Rui Barreira; da vereadora da 
Ação Social, Drª. Armandina Saleiro; e da representante 
da empresa certificadora SGS, Engª. Carla Lima.
O auditório da Unidade Museológica encheu-se com 
membros dos órgãos sociais, convidados e colaboradores, 
que assistiram a este momento importante e significati-
vo da instituição. O certificado do Sistema de Gestão da 
Qualidade representa um “altíssimo valor imaterial que 
qualquer empresa ou instituição gostaria de ter”, referiu o 
Sr. Provedor, Dr. António Pedras.
“A obtenção da certificação é o resultado de um persisten-
te e redobrado trabalho de muita gente que, durante dois 
anos, elaborou centenas e centenas de regras e procedi-
mentos que foram sendo analisados, discutidos e aprova-
dos em sucessivas reuniões de Mesa, tal como a Politica 
da Qualidade e o respetivo manual”, explicou o Sr. Prove-
dor. 
A certificação refere-se a toda a instituição, especifica-
mente à prestação de serviços desenvolvidos nas estrutu-
ras residenciais para pessoas idosas, centro de dia, serviço 
de apoio domiciliário, creche, creche familiar, pré-escolar, 
centro de atividades de tempos livres, centro de medicina 
física e de reabilitação e cantina social, em todos os seus 
equipamentos. 
O Dr. António Pedras salientou ainda que é igualmente 
intenção da Mesa Administrativa obter a certificação da 
Unidade de Cuidados Continuados de Santo António, que 
abrirá portas no início do próximo mês. Após a interven-
ção do representante máximo da instituição certificada, 
realizou-se a entrega oficial do certificado e da bandeira 
da certificação pela representante da SGS. De seguida, por 
sua vez, o Sr. Provedor ofereceu, simbolicamente, a ban-
deira a dois utentes da terceira idade,  pois, concluiu: “são 
eles o motivo pelo qual quisemos obter esta certificação”.

“A obtenção da certificação é o 
resultado de um persistente e 
redobrado trabalho de muita gente 
que, durante dois anos, elaborou 
centenas e centenas de regras e 
procedimentos que foram sendo 
analisados, discutidos e aprovados 
em sucessivas reuniões de Mesa, 
tal como a Politica da Qualidade e o 
respetivo manual”
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Lançamento do segundo volume do livro 
"Apontamentos para a História de Barcelos"

Pe. António Júlio 
Trigueiros, sj
Responsável  pela in-
trodução, transcrição 
e notas do livro

O vastíssimo estudo em 11 volumes que o 
ilustre médico barcelense, Dr. António Mi-
guel da Costa Almeida Ferraz (1855/1916) foi 
pacientemente coligindo ao longo de cerca 
de 22 anos (1894-1916), traz hoje à luz o seu 
segundo volume, com o patrocínio da Santa 
Casa da Misericórdia de Barcelos e da Câma-
ra Municipal de Barcelos, após a publicação 
do primeiro volume, em maio de 2013.
Este estudo é, como já tivemos oportunidade 
de afirmar, o maior trabalho que alguma vez 
se escreveu sobre Barcelos e que continuava 
até agora desconhecido, por se ter conserva-
do inédito na posse da família, desde a morte 
do seu autor, em 1916. Após ter sido confiada 
a publicação dos manuscritos à SCMB, pelo 
sobrinho neto do autor, Dr. António Luís Ca-
lheiros Ferraz, procedeu-se à sua transcrição 

e edição. Ao longo desses onze volumes, o Dr. 
António Ferraz foi tratando ao correr da pes-
quisa e da pena, sem grande ordem aparente, 
de centenas de temas que ajudam a reconsti-
tuir, num “puzzle” monumental, o riquíssimo 
tecido de que se compõe a história de Barce-
los e do seu amplo termo, do seu património 
histórico, das suas tradições e dos seus filhos 
mais destacados, desde os alvores da nacio-
nalidade. 
Neste segundo volume, o Dr. António Ferraz 
realiza, ao longo de mais de 300 páginas, uma 
análise detalhada das atas da Câmara, desde 
1628 até aos alvores do século XX. Ficamos 
a conhecer, logo nas páginas iniciais, o texto 
integral do foral quinhentista, de que se ce-
lebram cinco séculos, neste ano de 2014.  De 
seguida, num enorme exercício de paciência, 
o autor conseguiu reunir num só volume um 
manancial de informação que permite traçar, 
passo a passo, a evolução social, religiosa, po-
lítica e urbanística da velha urbe barcelense. 
Aqui figuram os nomes dos notáveis mem-
bros da governança da vila (vereadores desde 
1628 até 1902) e uma súmula das principais 
deliberações camarárias, relativamente à ad-
ministração municipal. A par desses nomes 
da principalidade local, figuram os nomes 
dos pedreiros e artistas autores das obras 
camarárias, com particular atenção para as 
fontes de abastecimento de água, os nomes 
dos porteiros das portas da vila muralhada, 
dos carniceiros dos açougues públicos, dos 
sapateiros, ferreiros, carpinteiros, barbeiros, 
espadeiros e alfaiates e mais mesteirais. Re-
ferência ainda para as padeiras e peixeiras e 
para as amas da roda dos expostos.
Atrevemo-nos a dizer que, se no primeiro vo-
lume se fazia a história de muitos notáveis, da 
famílias mais antigas e suas linhagens e de 
muitos episódios heroicos, no segundo vo-
lume faz-se a história do barcelense de quem 
ninguém fala. Permitirá sem dúvida valorizar 
muitos desses filhos da terra que a História 
esquecera.
A presente edição do 2º volume, cuja respon-
sabilidade de fixação do texto foi por nós as-
sumida, conta, tal como o 1º volume, com uma 
artística coleção de fotografias de Barcelos, 
da autoria de José Eduardo Reis, e com um 
considerável acervo de fotografias antigas de 
barcelenses, gentilmente cedidas por particu-
lares, a quem muito agradecemos.

Neste segundo volume, o Dr. António Ferraz 
realiza, ao longo de mais de 300 páginas, uma 

análise detalhada das atas da Câmara desde 
1628 até aos alvores do século XX.
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infância

Preparativos de Natal

Dia Nacional do Pijama

A valência da infância assinalou no dia 20 de novembro, 
o Dia do Pijama, uma iniciativa de âmbito nacional da as-
sociação Mundos de Vida. 
Todos os equipamentos da valência aderiram, como é já 
habitual, e vestiram o seu pijama num dia educativo e so-
lidário  realizando diversas atividades.
No Centro Social de Silveiros, os meninos ainda puderam 
assistir à peça "3, 2, 1... Cama!" dinamizada pelas técnicas 
do Centro. 

O Natal é uma época especial, os meninos da valência de infância divertiram-se com os preparativos de Natal, elabo-
rando árvores de Natal, figuras do presépio e estrelas recorrendo a recortes, colagens e desenhos para marcar a data e 
decorar as suas salas. 

Avós e Netos: Convite de Natal

No dia 4 de dezembro, os netinhos do Centro So-
cial de Silveiros, convidaram os seus avozinhos 
do mesmo Centro para um almoço de natal muito 
especial! O convite foi entregue em ambiente de 
muita animação, com músicas de Natal canta-
das por todos e um livrinho com vários desenhos 
dos meninos. Os avozinhos ficaram deliciados e 
aceitaram de imediato o convite.
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Atenta às preocupações gerais dos pais/encar-
regados de educação relativamente ao tema da 
doença na criança,  a valência da  infância, com 
o apoio dos médicos internos de medicina ge-
ral e familiar , Drª. Joana Castanheira, Drª. Ana 
Marques da Silva, Drª. Ângela Alves e Dr. Pedro 
Coutinho,  realizou ações de sensibilização so-
bre o tema “A criança doente”, ao longo do mês 
de outubro.
Durante as sessões, foi apresentado um livreto 
com algumas questões pertinentes que se colo-
cam sempre que surgem sintomas e o diagnós-
tico ainda é desconhecido.

Ação de sensibilização "A criança doente"

Halloween

Exposição fotográfica "Olhares sobre a criança"

Decorreu, nos vários equipamen-
tos da valência da infância, a expo-
sição fotográfica “Olhares sobre a 
Criança”, durante a última semana 
de novembro, no âmbito do Dia In-
ternacional dos Direitos da Crian-
ça.
A venda das fotografias das crian-
ças reverteu a favor da aquisição 
de material lúdico-pedagógico de 
cada creche/infantário. 

O Dia das Bruxas foi assinalado na valência da 
infância da SCMB (Foto Creche Familiar)

Ida à Biblioteca Municipal

Os meninos da Creche As Formiguinhas foram 
à Biblioteca Municipal
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terceira idade
Concerto de Natal

Festa de Santo André

O concerto de Natal da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos encheu a Igreja da Misericórdia, no passado dia 7 de 
dezembro,  com as atuações do Coro Sénior da valência da terceira idade e do Coro de Câmara de Barcelos, que com as 
suas vozes encantou os presentes.

A Santa Casa da Misericórdia de Barce-
los homenageou Santo André no Lar que 
tem o mesmo nome, no passado dia 28 
de novembro, com um programa variado. 
Para assinalar a data realizou-se uma eu-
caristia seguida de um lanche convívio 
com a animação a cargo do artista Car-
los Ribeiro. Os idosos aproveitaram para 
dar um pezinho de dança e ainda tiveram 
a oportunidade de assistir ao acender da 
tradicional fogueira de Santo André. No 
final, cantou-se os parabéns ao Santo pa-
droeiro.
Um agradecimento especial ao cantor 
Carlos Ribeiro, ao Sr. Cândido e ao Coro 
de Barcelos e à Colonial.

Homenagem a Comendadora Maria Eva Nunes Corrêa

No dia 13 de outubro, no Centro Social de 
Silveiros, a SCMB assinalou o 11º aniver-
sário do falecimento da Irmã Benemé-
rita, Comendadora D. Maria Eva Nunes 
Corrêa, impulsionadora construção do 
referido equipamento. A homenagem 
consistiu numa eucaristia, presidida pelo 
novo Capelão, Pe. Frei Emídio dos San-
tos, na colocação de uma coroa de flo-
res junto à estátua dos Comendadores 
e numa largada de balões brancos pelas 
crianças que frequentam a valência da 
infância daquele centro. A estas cerimó-
nias, seguiu-se um lanche de confrater-
nização.

S. Martinho

A valência da terceira idade 
da comemorou a festa de São 
Martinho, no dia 11 de no-
vembro, na Quinta da Poça, 
de uma forma bem animada.
A festa começou com um al-
moço típico da época, na qual 
não faltaram as castanhas e a 
animação a cargo do grupo 
Centro Cultural de Barcelos.
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A inauguração da UCCI de Santo 
António  foi  presidida pelo 

Secretário de Estado da Saúde, 
Dr. Manuel Teixeira.

especial
Unidade de Cuidados Continuados Integrados 
de Santo António

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos inaugurou, 
no passado  dia 15 de novembro, a Unidade de Cuidados 
Continuados Integrados de Santo António, numa cerimó-
nia presidida pelo senhor Secretário de Estado da Saúde, 
Dr. Manuel Teixeira.
Após um breve momento musical pela Banda de Oliveira, 
foi descerrada a placa de inauguração e benzidas as insta-
lações pelo senhor Bispo Auxiliar de Braga, D. Francisco 
Senra Coelho.
Depois da visita às instalações, procedeu-se à assinatura 
do contrato-programa com a ARS Norte e com o Centro 
Distrital de Segurança Social de Braga, representados 
pelos seus diretores, senhores Drs. Castanheira Nunes e 
Rui Barreira, respetivamente. Este protocolo refere-se à 
adesão do equipamento inaugurado à Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados, na tipologia de Lon-

ga Duração e Manutenção, abrangendo, nesta fase inicial, 
trinta camas.
“Através da integração na Rede Nacional de Cuidados 
Continuados, a Santa Casa regressa em força à saúde para 
melhor responder às atuais e novas necessidades dos 
idosos no campo social e no da saúde, “ frisou o senhor 
Provedor, Dr. António Pedras, que relembrou o episódio 
do lançamento da primeira pedra em 2008, pela Mesa 
sob a provedoria do seu antecessor, Engº. Mário Azevedo, 

Descerramento da placa
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aquando da inauguração do Centro de Medicina Física e 
de Reabilitação, também situado na Quinta da Ordem.
O Provedor aproveitou, ainda, para fazer um apelo ao Se-
cretário de Estado para que este permita, o quanto mais 
breve possível, a abertura da Unidade de Média Duração 
e Reabilitação. Em relação à portaria que veio excluir as 
úlceras de pressão e as graves deficiências respiratórias, 
o Dr. António Pedras apelou, ainda, ao Governo para que 
passe a financiar autonomamente os custos inerentes a 
esses tratamentos, pois que, se assim acontecer, as Mise-
ricórdias estão dispostas a receber esses utentes, com evi-
dentes vantagens face aos custos em hospitais de agudos.
Terminou a sua intervenção, referindo que esta unidade 
“não é um hospital, nem um lar, mas antes um hotel de 
quatro estrelas para tratar as pessoas idosas que mais 
precisam, as que estão acamadas, que têm incapacidades, 
que têm doenças crónicas, que têm pouco dinheiro e que 
estão excluídas. Essas também têm direito a ser bem tra-
tadas. A Misericórdia está aqui para servir os outros com 
caridade, com humanidade e com excelência”.
O presidente da União das Misericórdias Portuguesas, 
Dr. Manuel de Lemos, realçou que “estas unidades têm 
um certo olhar sobre o envelhecimento. Antigamente, 
acontecia no lar ou em casa, mas o aumento da esperança 
de vida e o aparecimento de doenças crónicas levaram à 
dinâmica da criação da RNCCI”. Citou o Papa Francisco 
dizendo que “a sabedoria dos nossos avós é a herança que 
devemos receber. Um povo que não trata dos seus avós, 
um povo que não respeita os seus avós não tem futuro, 
porque não tem memória”, para demonstrar que são es-
ses os princípios que devem regular a vida, agradecendo à 
Santa Casa o apoio que tem dado aos idosos.
Seguiu-se a intervenção do Presidente da Câmara Muni-
cipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, que disse “estar 
convencido de que o Sr. Provedor e a sua equipa, de uma 
forma rigorosa e responsável, trarão um futuro promissor 
a esta obra”, alegrando-se pela forma como a Santa Casa 
trata os cidadãos de forma equitativa.
Por fim, o Secretário de Estado da Saúde, Dr. Manuel Tei-
xeira, salientou que “a RNCCI é a demonstração de que a 
cooperação entre o Estado e o Setor Social, e em particu-
lar as Santas Casas, dão ótimos resultados. E esses bons 

resultados advêm de uma grande confluência de valores. 
Facto é que o Estado deve responder às necessidades das 
pessoas e, por sua vez, as Santas Casas, colocam as pes-
soas na posição principal. É uma boa estratégia, desde 
logo, porque o Sistema Nacional de Saúde não significa 
que a prestação tenha de ser só pública. O que significa 
é que a população tem direito a cuidados de saúde, mas a 
prestação pode ser feita pelo setor social e privado porque 
o que importa é dar cuidados a quem precisa. O Governo 
fica muito satisfeito quando as grandes obras acontecem e 
nos salvam”, felicitando a Santa Casa por erguer esta obra 
e pô-la à disposição da população.
No final da cerimónia, o presidente da Fundación Luso-
-Galaica, D. António Reguera, pela primeira vez, ho-
menageou a Santa Casa da Misericórdia de Barcelos e o 
Provedor, Dr. António Pedras, pelo projeto de servir a co-
munidade, concedendo a uma e a outro o título de honor 
de confrade, com medalha de ouro.
Foram necessários menos de dois anos para que se con-
cretizasse a obra. Foi autor do projeto o Sr.Arquiteto An-
tónio Vale, tendo a empreitada ficado a cargo da Edinorte 
– Edificações Nortenhas, SA. 
A UCCI de Santo António representou um investimento 
de cerca de 2,6 milhões de euros, sendo que 750.000 euros 
foram financiados pelo Programa Modelar II.  

Visita à Unidade

Assinatura do contrato-programa Sessão solene
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A concretização de um sonho que Barcelos merece!

O edifício de traços modernos é apelativo, convida a en-
trar aqueles que procuram cuidados médicos e de enfer-
magem de longa duração. Ao abrir-se a porta, é-se rece-
bido com um sorriso, a primeira garantia de que se será 
bem atendido. O olfato identifica o espaço como sendo 
novo, contrastando, assim, com o habitual cheiro hospi-
talar. 
Seguindo pelo corredor, encontram-se os gabinetes mé-
dicos, as áreas técnicas e de reabilitação, o ginásio e os 
vestiários.
No primeiro piso, onde fica instalada a Unidade de Média 
Duração e Reabilitação, paira o silêncio próprio de um es-
paço por estrear, mas pronto para receber utentes assim 
que for assinado o contrato-programa para as 22 camas.
No segundo piso, já na Unidade de Longa Duração e Ma-
nutenção (ULDM) ouvem-se burburinhos desde o corre-
dor. É o som das vozes dos utentes que se misturam com 
o da animadora sociocultural. À medida que se avança, 
entra-se na sala de estar acolhedora onde alguns utentes 
tentam ganhar ritmo para realizar pequenos trabalhos 

manuais. Os mais válidos ajudam, os outros observam 
com atenção. 
A enfermeira está atenta às horas da medicação e pergun-
ta ao Sr. Albino como se sente. Lá vai dizendo que as dores 
não o largam e é difícil convencê-lo de que as doenças de 
que padece não são aquelas que a mente lhe diz que tem, 
mas com carinho vai-se-lhe dando coragem para enfren-
tar a vida que ainda tem pela frente e relembra-se que, 
mais tarde, há a fisioterapia para ajudar.
As visitas começam a chegar às 14h00 deixando os uten-
tes felizes por verem rostos familiares.
A Unidade de Cuidados Continuados Integrados de San-
to António nasceu para servir a comunidade barcelense e 
dos arredores, concretizando, assim uma ideia que nasceu 
em 2008  de forma a colmatar uma lacuna importante, em 
termos de cuidados de saúde e sociais.
A ULDM destina-se a pessoas com doenças ou processos 
crónicos, com diferentes níveis de dependência, que ne-
cessitem de cuidados clínicos, de manutenção e de apoio 
psicossocial.

A Unidade de Cuidados 
Continuados Integrados de Santo 

António apresenta-se como um 
equipamento de excelência, onde 

se alia a qualidade das instalações a 
uma equipa de trabalho 

multidisciplinar dedicada a 
trabalhar em prol do bem-estar dos 

seus utentes. Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Santo António
Quinta da Ordem | Rua Dr. Santos Júnior | 4750-332 Barcelos
Tel.253 839 110 | geral.ucci@misericordiabarcelos.pt
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Joana Araújo, 33 anos,
familiar de utente, 
psicóloga

“As pessoas são extrema-
mente simpáticas e nota-
-se logo no acolhimento 
que há uma boa organi-
zação. Em termos de ins-
talações são de luxo como 
diz o meu avô. Existe uma 
boa articulação entre os 
serviços. Os colaborado-
res desempenham a sua 
função com profissiona-
lismo”. 

Manuel Júlio, 66 anos, 
familiar de utente, 
reformado

“As instalações são óti-
mas, é pena que não haja 
uma maior oferta des-
te género de unidades 
porque o país precisa 
que estas casas acolham 
principalmente as pessoa 
que não têm quem cui-
de delas, que lhes dê um 
fim de vida mais digno. A 
qualidade das instalações 
é excelente quer o acolhi-
mento dos utentes pelos 
funcionários. Excelência 
é a palavra para definir os 
colaboradores. Estou sa-
tisfeitíssimo”.

Laura Faria, 73 anos, 
familiar de utente, 
reformada

“Acho que as instalações 
são muito boas. Os ser-
viços são impecáveis. É 
tudo bom. Nada a apon-
tar. Tratam com muito 
carinho e são muito aten-
ciosos e sempre disponí-
veis”.

Maria Barroso, 46 anos,
utente

“Os funcionários não fa-
zem mais porque não po-
dem. Fui a segunda uten-
te a entrar aqui. Já andava 
no Centro de Medicina 
Física de Reabilitação e já 
conhecia algum pessoal. 
Estreei as instalações. 
Gosto muito da anima-
ção, gosto de ver fazer os 
trabalhos manuais”. 

Opiniões...

Quarto duploReceção no piso ULDM

Face à necessidade de garantir um rigoroso controlo de 
custos de exploração, estão a ser utilizadas sinergias em 
recursos humanos e equipamentos já disponíveis na 
Instituição, tais como fisioterapia, lavandarias, cozinha 
e outros.
Aqui ficam alguns testemunhos de familiares, que vi-
sitam regularmente os entes queridos e de uma utente.

Eira - Espaço de convívio
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Cláudia Silva - Diretora Técnica

Em que consiste a Unidade de Longa Duração e Manu-
tenção (ULDM)?
Uma Unidade de Longa Duração e Manutenção destina-
-se ao internamento de pessoas com doenças ou proces-
sos crónicos, com diferentes níveis de dependência e que 
não reúnam condições para serem cuidadas no domicílio. 
Estas unidades são concebidas para períodos de interna-
mento superiores a noventa dias.

Além dos cuidados médicos e de enfermagem, que outros 
existem?
A ULDM de Santo António possui também apoio social e 
de psicologia, fisioterapia, nutrição, terapia da fala, tera-
pia ocupacional e animação sociocultural. 

Qual o procedimento de integração do utente?
Na admissão, é feito o acolhimento ao utente e à famí-
lia, é-lhes entregue o Guia de Acolhimento e é realiza-
da a apresentação das instalações e da equipa, de forma 
a sentirem-se integrados na ULDM. Posteriormente, é 
realizada uma avaliação pelos diversos profissionais para 
garantir os cuidados mais adequados ao utente.

A ULDM começou a funcionar há pouco. Quais os obje-
tivos?
O objetivo principal é o bem-estar dos nossos utentes 
prestando-lhes os melhores cuidados de saúde, com téc-
nica mas também com afeto e dedicação. Para que este 
objetivo seja cumprido, é necessário que exista um bom 
funcionamento da Unidade, tanto a nivel de equipamen-
tos como de profissionais. Boas infraestruturas, bom 
equipamento e uma equipa de profissionais competente, 
irão refletir bons cuidados de saúde. 
Queremos proporcionar os melhores cuidados aos uten-
tes e, uma vez que iniciamos atividade recentemente, é 
um grande desafio em que contamos com a participação 
dos utentes, familiares e outros visitantes para o superar-
mos. Esta ajuda será dada por todos, ao transmitirem-nos 
o que consideram que podemos melhorar.

Fazendo parte da Rede Nacional de Cuidados Continua-
dos Integrados, a UCCI tem tido muita procura a nível 
particular?
Muita! Temos recebido muitas chamadas do exterior para 
saber como se procede para ingressar nesta unidade. 
Agora temos maior perceção da quantidade de pessoas no 
domicilio a necessitarem de cuidados de saúde. Os fami-
liares mais atentos e que procuram o melhor para os seus, 
sabem que abriu aqui uma unidade e procuram informa-
ção relativamente ao procedimento para o familiar que 
têm a seu cuidado poder ser aqui admitido. Explicamos 
que a ULDM de Santo António pertence à Rede Nacional 
de Cuidados Continuados Integrados, que o utente terá de 
ser referenciado pelo médico de família ou pelo hospital 
em que se encontra internado. Se forem referenciados, 
serão escolhidas as unidades da sua preferencia e depen-
derá das vagas disponiveis das mesmas.

Qual o feedback que tem tido dos utentes e seus familia-
res?
O feedback tem sido muito positivo. Não temos recebi-
do reclamações, pelo contrário, sente-se que as pessoas 
estão satisfeitas com os nossos serviços e com os nossos 
colaboradores.

Quais são as pretensões futuras?
Essencialmente continuarmos a melhorar a nossa presta-
ção e vermos certificado o Sistema de Gestão da Qualida-
de, à semelhança das restantes respostas sociais  da Santa 
Casa da Misericórdia de Barcelos.

A Diretora  técnica e enfermeira , 
Cláudia Silva, garante que existe uma 

grande procura da UCCI a nível 
particular.
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histórias de vida
UCCI: Manuel Soares - o guarda florestal

Nascido em 1932, Manuel Soares luta, atualmente, con-
tra a apatia própria de quem viu a sua mobilidade redu-
zida numa altura da vida em que sentia que havia ainda 
muito para fazer. Na Unidade de Cuidados Continuados 
Integrados de Santo António encontrou instalações “boas 
demais” e um excelente pessoal. 
Natural de Dume, em Braga, nasceu no seio de uma famí-
lia onde não havia abundância, mas onde também nunca 
faltou comida. A mãe era doméstica e o pai dedicava-se à 
arte de trabalhar o ouro e prata.
Na sua infância, Manuel Soares era traquina e gostava de 
dedicar o seu tempo livre a jogar à bola. E uma das suas 
brincadeiras preferidas, recorda, era atirar pedras aos 
amigos que gostavam de lhe responder com a mesma 
moeda.
Depois da quarta classe, integrou a Escola Industrial e 
Comercial de Braga onde estudou, durante um ano, o ofí-
cio de entalhador. Profissão que abraçou aos 12 anos, mas 
que não o entusiasmava por não ser bom desenhador. Foi 
por essa altura, também, que participou na fundação do 
grupo de escuteiros de Dume, uma atividade que o ani-
mou até aos 16 anos.
Aos 14 anos, por achar a sua vizinha Maria do Carmo 
muito bonita pediu-a em namoro e, nove anos depois, o 
casal deu o nó resultando do enlace cinco filhos (Aurora, 
António Ulisses, Maria da Conceição, Delfina e Maria da 
Graça).
Após 16 anos a servir na arte de entalhar, decidiu dar um 
novo rumo à sua vida e concorreu por quatro vezes à polí-
cia e à GNR. Acabou por conseguir um lugar como guarda 
florestal em Mofreita, concelho de Vinhais, no distrito de 
Bragança. Já pai de duas crianças, levou a sua família para 
uma casa dista da povoação de cerca de uma hora, para 
uma vida difícil onde as almas vivas eram raras, a eletrici-
dade inexistente e o carteiro nunca passava (só na povoa-
ção de 15 em 15 dias).
Perante as dificuldades diárias, nomeadamente o facto 
da escola frequentada pela filha mais velha ser demasia-
do longe e implicar a travessia das montanhas, pediu a 
transferência para Seixas onde a casa já era mais perto da 
aldeia, a apenas 5 minutos a pé.
Contudo, e porque a escola não apresentava opções de es-
tudo além da 3ª classe, praticamente viu-se privado dos 
seus filhos que tiveram de regressar a Braga para conti-
nuar a sua escolaridade.
Das suas tarefas fazia parte supervisionar a floresta des-
de a casa que se encontrava lá no alto, limpar a floresta, 
comunicar ao posto de vigia situações, nomeadamente 
incêndios. Nessa altura, ainda não havia bombeiros pelo 
que através do seu radio, comunicava ao vigia que fazia 
tocar os sinos e mobilizava a população, que prontamente 
se juntava para apagar os fogos com os meios que havia 
na altura.

Também tinha como tarefa a reflorestação, pelo que plan-
tava pinheiros. Vigiava o caçadores e fiscalizava os pes-
cadores. 
Antes do 25 de abril de 1974, o rigor e a dureza dos tem-
pos ditavam que se não fizesse cumprir a lei ,o próprio ti-
nha de pagar. Os castigos eram aplicados com facilidade, 
mesmo em alturas de aperto não havia desconto. Um dia, 
em que a sua esposa estava doente, por dar o pequeno-
-almoço aos filhos e assim se atrasar, foi punido ficando 
sem um dia de vencimento e um dia de férias.
 E porque o salário era bastante baixo, as dificuldades 
eram muitas e a alimentação baseava-se sobretudo na-
quilo que colhia da terra. 
Depois de 36 anos de dedicação à floresta, reformou-se 
e regressou à sua terra onde integrou a Fraternidade – o 
grupo de seniores - nos Escuteiros. Adorava os acampa-
mentos e sobretudo cozinhar para os mais novos enquan-
to realizavam as suas atividades.
Foi, durante anos, cuidador da sua esposa que sofria de 
várias patologias e tinha uma rotina de vida árdua, tendo 
tarefas desde as 6h da manhã até à meia-noite. Cuidou 
sempre dela até ao seu falecimento há 3 anos. Apesar da 
perda, conseguiu manter uma vida ativa fazendo parte de 
outras associações além dos Escuteiros, como a d “Os re-
formados da Ponte” e os “Amigos da Arcada” até ter um 
acidente que o mobilizou.
Apesar das condições na UCCI serem as melhores, sente 
necessidade de estar mais próximo da sua família e dos 
seus amigos.
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honrar o passado

A Quinta da Ordem... A nostalgia de sucessivas gerações

Quinta da Ordem.
A maioria da comunidade barcelense, por hábi-
to e vivência, pronunciou o seu nome sem bus-
car uma justificação ou demonstrar a mínima 
curiosidade. A designação saltava, de geração 
em geração, e sempre largou um rasto que aca-
baria por ficar reduzido a uma ruralidade mar-
cante. 
Falar da Quinta da Ordem obrigava a uma co-
notação muito familiar com a exploração agrí-
cola de uma família que durante algumas déca-
das se ocupou de tal atividade. Assim até um dia 
em que, libertada dessa serventia, a Santa Casa 
da Misericórdia de Barcelos deu início a uma 
completa transformação de todo o seu espaço, 
largando para o passado, séculos de história, 
uma ventania de factos e acontecimentos, hoje 
mergulhados no acervo histórico da instituição 
.Um local, fora de muros, Casal de Nique, que 
albergava a via pública, rumo a “Sposende” – a 

sul, o espaço reservado à Gafaria que integrava 
o pacote que a benfeitoria real de D. Manuel I, 
na provisão de 1520, juntamente com o Hospital 
da Rua de Santa Maria, constituiu o arranque do 
novo ciclo da Misericórdia de Barcelos – a nor-
te, o outro espaço intimamente ligado à Ordem 
de Malta e depois à Misericórdia.
Mas deixemos em paz o bafio arquivista e enca-
remos o futuro com outra determinação.
A primeira intervenção aconteceu na provedo-
ria do Dr. Mário Norton, de 1957 a 1959, com a 
implementação de cinquenta casas, do deno-
minado Bairro da Misericórdia, inserida num 
plano de apoio à Habitação Social. As restantes 
cinquenta vieram na provedoria seguinte do Dr. 
Armando Vale Miranda, cumprido de 1960 a 
1968 e o toque final naquele conjunto habitacio-
nal que haveria de, no período revolucionário de 
Abril, sofrer algumas perturbações, felizmente 
ultrapassadas, mas que deixaram resquícios 
mais ou menos inquietantes.
Uma abordagem nostálgica da geração a que 
pertenci foi a de muitas vezes ser  testemunha 
ou agente vivo de uma atividade desenvolvida 
junto ao caminho vicinal - um magnífico relva-
do abusivamente utilizado para disputar jogos 
de futebol e até como acolhimento ao Racing 
Futebol Clube que lá realizou muitos jogos.
A requalificação da nossa Quinta da Ordem iria 
sofrer mais ainda, uma alteração na sua inte-
gridade territorial, em 1990 com a edificação 
do Lar “Nossa Senhora da Misericórdia” e em 
2002, com o Lar “Santo André”, duas unidades 
vocacionadas para o acolhimento de idosos, 
dependentes ou não. Em 2008, entrou em fun-
cionamento o Centro de Medicina Física e de 
Reabilitação.
Uma última intervenção infraestrutural urba-
nística, da responsabilidade autárquica, iria ser 
adicionada com a construção do Centro Escolar 
“António Fogaça” que teve a missão de reunir 
num edifício só, as unidades escolares da res-
petiva área urbana.
Hoje, aquele “imenso” território foi completa-
mente preenchido, há poucos dias atrás, com 
a inauguração e entrada em funcionamento da 
Unidade de Cuidados Continuados Integrados,  
uma ansiada infraestrutura que veio colmatar 
um vazio existente no universo das valências 
desta Santa Casa da Misericórdia de Barcelos e 
que aguarda a correspondente resposta da enti-
dade governamental. 
Assim o esperamos!                                                                                                                                                 

Prof. Ilídio Torres
Mordomo do 

Arquivo Histórico

"A primeira intervenção aconteceu na 
provedoria do Dr. Mário Norton, de 1957 a 

1959, com a implementação de cinquenta 
casas, do denominado Bairro da 

Misericórdia, inserida num plano de apoio 
à Habitação Social" 
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entrevista com...

Dr. António Pedras, Provedor da Misericórdia de Barcelos

departamentos centrais. Esta melhoria das condições nas 
infraestruturas beneficiou os funcionários, mas também 
o público em geral, conferindo um ar de modernidade, de 
conforto e de dignidade a todo o espaço dos serviços.
Também a certificação do Sistema de Gestão da Qualida-
de pela norma ISO 9001:2008 foi um ponto muito impor-
tante para a Misericórdia, pois esteve na base da reorga-

Desde 2009 que assumiu o 
cargo de Provedor, qual o 
balanço que faz destes últi-
mos seis anos ?
O balanço é muito positi-
vo. Nos últimos seis anos, 
reorganizamos e moderni-
zamos a instituição, torná-
mo-la mais transparente 
e confiável, profissionali-
zamos a sua gestão, quali-
ficamos os colaboradores, 
consolidamos a situação 
económica e financeira, 
credibilizamos as suas con-
tas, revistas, sem reservas, 
por sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas e conce-
bemos e concretizamos vá-
rios projetos e investimen-
tos, alguns deles de grande 
alcance estratégico.

Quais foram as obras que 
marcaram a passagem des-
ta Mesa Administrativa?
Destaco a mudança da se-
cretaria para as atuais ins-
talações, que marcou uma 
viragem nos serviços ad-
ministrativos e permitiu o 
agrupamento de todos os 

nização e melhoria dos serviços e do aumento do grau de 
satisfação dos utentes e da motivação dos nossos colabo-
radores.
Houve também a integração da Casa de Santa Maria no 
património da Santa Casa, edifício esse, que se pretende 
transformar em unidade vocacionada para o Turismo Sé-
nior.
Por fim, importa relevar a construção da Unidade de Cui-
dados Continuados, recém-inaugurada e que está em fun-
cionamento desde o passado dia 15 de novembro, limitada 
ainda a 30 camas de longa duração, mas que entrará em 
pleno funcionamento no próximo ano com a abertura das 
22 camas de média duração e reabilitação (MDR). Trata-
-se, sem dúvida, do mais importante e significativo in-
vestimento feito pela Misericórdia na área da saúde, nos 
últimos 40 anos.
A nível social, de realçar a abertura da cantina social, que 
serve diariamente 100 pessoas e a entrega regular de ca-
bazes a famílias carenciadas.
Estas são apenas algumas das obras executadas, pois mui-
tas outras houve que, por razões de espaço, não enumerei.

Vai recandidatar-se ao pró-
ximo mandato. O que o le-
vou a tomar essa decisão?
Ao cabo de um mandato 
trabalhoso e pleno de rea-
lizações e de investimentos, 
decidi recandidatar-me 
a um novo mandato, com 
uma equipa renovada, para 
concluir projetos estraté-
gicos e investimentos em 
curso, lançados pela Mesa 
a que me honro de presidir, 
e que seria, de todo, incon-
veniente e até incompreen-
sível que não fossem con-
tinuados por quem bem os 
conhece e os acompanhou 
e em cujos processos nego-
ciais não participou desde o 
seu início. 

Caso seja reeleito pelos 
Irmãos, quais as princi-
pais metas para o próximo 
mandato?
Como já referi, conside-
ro prioritária a entrada em 
pleno funcionamento da 
Unidade de Cuidados Con-
tinuados, com a abertura 
das 22 camas de MDR e 
a extensão a esse equipa-
mento do Sistema de Ges-
tão da Qualidade.
Acresce que estão, ainda, 
a aguardar financiamento 
comunitário vários projetos 
que a Mesa mandou elabo-
rar, entre os quais devem 
salientar-se os relativos à 
requalificação dos quatro 
lares existentes em Barce-
los (tendo em vista, sobre-
tudo, os aspetos da segu-
rança e do conforto), ao da 
adaptação e instalação do 
novo ginásio no espaço de-
voluto existente no R/C do 
edifício do Centro de Me-
dicina Física e de Reabilita-
ção e de adaptação a Café, 
Pastelaria, Padaria, Jornais, 

Em final de 
mandato, o 
Provedor da Santa 
Casa da 
Misericórdia de 
Barcelos, 
Dr. António 
Pedras faz um 
balanço positivo 
dos seis anos de 
provedoria.
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Revistas e Jogos do atual 
ginásio, e ao do restauro e 
requalificação da Casa de 
Santa Maria, cuja integra-
ção no património desta 
Misericórdia foi negociado 
por esta Mesa Adminis-
trativa. Com o restauro e 
requalificação desta Casa 
pretendemos entrar na se-
tor do turismo sénior e reli-
gioso, nomeadamente atra-
vés do apoio a peregrinos 
de Santiago e de Fátima.
E por último, mas não me-
nos importante, é de des-
tacar, quanto ao Núcleo 
Museológico – no qual se 
integra o belo e multifun-
cional Auditório entrado 
em funcionamento há cer-
ca de 3 meses – que vai ser 
inaugurado no próximo dia 
19 do corrente, o acompa-
nhamento do seu desenvol-
vimento ao longo de 2015, 
ano em que se prevê possa 
entrar em funcionamento 
pleno.

A Santa Casa vai continuar 
a dar especial ênfase ao ní-
vel social?
Existem novos projetos e 
novas políticas sociais que, 
em parceria ou em comple-
mentaridade com o Estado, 
pretendemos desenvolver 
em benefício dos barce-
lenses, sobretudo dos mais 
pobres e desprotegidos de 
sorte, dentro de um plano 
quadrienal que, em breve, 
apresentaremos.
Nessa perspetiva, tendo em 
conta os novos paradigmas 
que a sociedade atual co-
loca nas áreas sensíveis da 
saúde e do envelhecimen-
to, propomo-nos dirigir a 
nossa atuação no sentido 
de privilegiar o tratamen-
to da população mais ido-
sa e mais carenciada, com 
especial prevalência para 
as doenças crónicas, inca-
pacitantes e terminais. E 
isto numa ótica de medi-
cina centrada na pessoa do 

doente, humanizada e personalizada, em que todos os 
colaboradores serão chamados a uma intervenção mul-
tidisciplinar, dinâmica e motivada, muito especialmente 
focada nos afetos, nas amizades, nas atividades lúdicas e 
na estabilização sócio financeira.
Nesta sequência, o regresso da Misericórdia à área da 
saúde impõe-se como uma solução natural, na continua-
ção da sua vocação ancestral, que lhe granjeou o maior 
prestígio, reconhecimento e respeito das populações be-
neficiadas.
Por isso, iremos continuar a privilegiar a formação pro-
fissional e humana do pessoal, designadamente na área 
das demências (Alzheimer e outras doenças neuro-dege-
nerativas) que tanto afligem os doentes e as suas famí-
lias, e a proceder à adequação, em termos arquiteturais e 
ambientais, dos nossos edifícios, nomeadamente com o 
Projeto Vidas que iniciou este mês no Lar Nossa Senhora 
da Misericórdia.
Para além disso, conscientes da enorme gravidade de que 
se reveste o problema de natalidade em Portugal, fator 

"Nos últimos seis anos, 
reorganizamos e modernizamos a 

instituição, tornámo-la mais 
transparente e confiável, 

profissionalizamos a sua gestão, 
qualificamos os colaboradores, 

consolidamos a situação económica 
e financeira, credibilizamos as suas 

contas, revistas, sem reservas, por 
sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas e concebemos e concretiza-
mos vários projetos e investimentos, 

alguns deles de grande alcance 
estratégico"

estratégico de sobrevivên-
cia nacional, a Santa Casa, 
de per si ou em parceria 
com outras instituições, vai 
empenhar-se em dar à so-
ciedade barcelense sinais 
positivos de estímulo e su-
porte à natalidade, nomea-
damente com a concessão 
de descontos nas mensa-
lidades das creches e pré-
-escolar aos casais jovens.

A nível de recursos hu-
manos, a Santa Casa vai 
continuar a estabelecer 
parcerias com outras insti-
tuições?
Dentro da política de qua-
lificação dos recursos hu-
manos, é nosso desígnio 
promover o estabeleci-
mento de parcerias com 
universidades, institutos 
politécnicos e escolas tec-
nológicas ou profissionais, 
no sentido de garantirmos 
estágios nas instalações da 
Misericórdia, por forma a 
proporcionar aos forman-
dos a familiarização com as 
problemáticas dos utentes, 
designadamente através de 
cursos de índole humanís-
tica associados. Isto para 
além dos cursos técnico-
-científicos, de ordem vá-
ria.     

Qual a mensagem que quer 
deixar neste fim de ano?
Aproveitando a quadra na-
talícia que estamos a viver, 
quero, naturalmente, deixar 
uma mensagem de espe-
rança no futuro da Santa 
Casa, que, com a ajuda dos 
seus beneméritos, irmãos, 
colaboradores, voluntá-
rios e barcelenses em geral 
irá certamente continuar 
o exercício da sua missão 
benfazeja, ao longo dos 
tempos, em benefício do 
próximo, pois que a prática 
das obras de misericórdia 
que constitui o seu esco-
po mais não são do que o 
Evangelho em ação.
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mais património
Casa de Santa Maria: Nova Casa da Misericórdia de Barcelos

Um dos mais belos e imponentes edifícios do 
centro histórico de Barcelos, antigamente de-
nominado "Casa do Barão da Retorta", situa-
do no Largo José Novais passou, com efeitos 
a partir do dia 31 de julho de 2011, a integrar o 
património da Santa Casa da Misericórdia de 
Barcelos!
Mas vamos aos factos.
Fundada em 1927 pela ilustre Senhora D. Maria 
José Novais – filha de um grande e ilustre bar-
celense, o Conselheiro José Novais - , a Casa de 
Santa Maria, sedeada no aludido edifício, que 
a partir de então, assim passou a ser denomi-
nado, foi uma instituição particular de solida-
riedade social, canonicamente ereta, dedicada 
à assistência, educação e instrução de crianci-
nhas pobres.
Depois de ter funcionado durante várias deze-
nas de anos como creche, Centro Materno In-
fantil, jardim de infância e de estabelecimento 
de ensino primário e, por último, ter centrado 
a sua atividade no ensino pré-escolar e num 
CATL (Centro de Atividades de Tempos Livres) 
– esta prestigiada instituição social acabou por 
ser vítima  das rigorosas normas públicas que 
vieram regulamentar os seus equipamentos 
e funcionamento, da diminuição drástica do 
número de utentes, em consequência da dimi-
nuição da natalidade, e da incompreensível e 
desigual concorrência do ensino público, feita 
através da criação de atividades extracurricula-
res, da abertura de modernos centros escolares 
e da prática de preços mais reduzidos e outras 
vantajosas condições (v.g. oferecimento de li-
vros, transportes gratuitos e refeições a custo 
mais baixo).
Desta forma, a Casa de Santa Maria, como mui-
tas outras instituições idênticas, viu posta em 
causa a sua viabilidade e sustentabilidade.
Gorada a possibilidade de reconstrução do seu 
edifício sede, que almejava alcançar através de 
um financiamento europeu a fundo perdido, 
com vista à instalação ali de uma creche e jar-
dim infantil, em boa hora a Direção da Casa de 
Santa Maria propôs à Misericórdia de Barcelos 
a sua integração nesta multissecular institui-
ção, de inspiração igualmente cristã e com obra 
socialmente reconhecida na área infantil.
Garantidas que foram a continuidade das 
crianças em estabelecimentos da Santa Casa 
da Misericórdia de Barcelos (SCMB), os direi-
tos indemnizatórios do pessoal, o pagamento 
do passivo existente e a vontade presumível 
da instituidora, a anuência da entidade tutelar 
canónica, através do competente decreto do Se-

nhor Arcebispo Primaz de Braga e concretizada 
a deliberação da Assembleia Geral de uma e ou-
tra das instituições em causa de integração da 
Casa de Santa Maria na SCMB, pode bem dizer-
-se que a extinta Casa de Santa Maria, tal como 
a semente lançada à terra, morreu para, logo 
de imediato, dar vida a um novo projeto social, 
agora patrocinado por uma outra Casa, também 
Santa, também de finalidade sóciocaritativa e 
também com o patrocínio da mesma Senhora – 
Santa Maria da Misericórdia!
Pelo lastro histórico e social que mantem na 
Sociedade barcelense, pelas imensas obras so-
ciais que tem vindo a desenvolver ao longo dos 
seus mais de 514 anos da sua existência, a San-
ta Casa vai certamente estar à altura dos seus 
pergaminhos e emprestar à obra fundada pela 
ilustre Senhora D. Maria José Novais o fulgor 
sóciocaritativo em prol da infância desvalida e 
de educação e formação das crianças que mais 
precisam, em estruturas mais modernas, mais 
adequadas e mais cómodas.
Para a requalificação e reabilitação do diro edi-
fício senhorial que pretende destinar ao Turis-
mo sénior e religioso (peregrinos com especial 
destaque para os de Santiago de Compostela e 
Fátima) e a pessoas com todo o tipo de inca-
pacidades, a Mesa Administrativa já decidiu 
entregar o projeto ao conhecido arquiteto por-
tuense, Francisco Azevedo, com o qual ainda 
no decurso do presente ano, vai concorrer aos 
novos fundos comunitários.
Eis como, de uma forma inovadora e social-
mente útil, a SCMB se propõe dar continuida-
de à obra da querida e saudosa D. Maria José 
Novais, promovendo a sua sustentabilidade e 
desenvolvimento através dos proventos obtidos 
com a exploração de um nicho turístico que, ca-
bendo  igualmente no escopo da Misericórdia, 
vai dar mais vida à economia social barcelense, 
com geração de emprego e de evidentes mais-
-valias no campo do desenvolvimento turístico, 
religioso, histórico e social.

Dr. António Pedras
Provedor
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Núcleo Museológico da Misericórdia de Barcelos

SALA 4
Empresa 
responsável pela
montagem do Nú-
cleo Museológico

"Inaugura no próximo dia 19 de 
dezembro a materialização da aposta 
da Direção da Mesa na salvaguarda e 

valorização do património 
documental, religioso e artístico da 

Santa Casa de Barcelos: o seu Núcleo 
Museológico"

Inaugura no próximo dia 19 de dezembro a ma-
terialização da aposta da Mesa Administrativa 
na salvaguarda e valorização do património do-
cumental, religioso e artístico da Santa Casa de 
Barcelos: o seu Núcleo Museológico.
Fruto da sua atividade diária, e de um longo ca-
minho percorrido, a Santa Casa da Misericórdia 
de Barcelos, reuniu um importante e singular 
acervo reflexo da sua já vasta história, mas tam-
bém resultado de doações e legados, valiosas 
peças de arte e testemunhos iconográficos que 
importa conhecer e preservar.
Com a adaptação arquitectónica e tecnicamen-
te criteriosa dos espaços pensados para rece-
ber o acervo da Santa Casa, o visitante poderá 
contemplar, ao longo do circuito expositivo, um 
interessante conjunto de arte sacra; o Arquivo 
Histórico, que alberga, devidamente acondicio-
nados, uma plêiade de documentos centenários 
de grande importância, capazes de justificar a 
sua “idade”, herdados de sucessivos períodos 
de uma história riquíssima, e dos diversos pro-

dutores de informação, responsáveis por esta 
diversidade documental, entre os quais des-
tacamos o Alvará de D. Manuel I, de 1520, que 
outorga a união da Gafaria e Hospital existente 
na cidade e a sua entrega à Irmandade; o Gabi-
nete do Provedor e a Sala de Reuniões da Mesa 
Administrativa e o Salão Nobre, locais com uma 
marcada atmosfera novecentista e pelos quais 
perpassou muita da história da Instituição; ain-
da uma vista superior da Igreja da Misericórdia 
através do Coro Alto; o espólio referente à Pro-
cissão das Endoenças, procissão que ocorre na 
quinta feira, da Semana Santa com o intuito de 
visitar os templos mais chegados, numa mani-
festação de carácter religioso que reúne todos 
os irmãos desfilando piamente com as bandei-
ras da casa; além da profusão de obras de arte 
espalhadas pelos diversos espaços, com desta-
que para as pinturas que retratam benfeitores e 
membros da Irmandade; e o local que, servindo 
de término a este périplo, convida a conhecer os 
projetos presentes e futuros, através dos quais a 
Santa Casa reafirma a razão da sua existência.
O Núcleo Museológico conta, igualmente, com 
um espaço dedicado às reservas, que já permite 
acondicionar muitas peças que se encontravam 
dispersas, e que brevemente deverá ser com-
plementado com um laboratório de restauro. O 
moderno auditório contíguo à entrada da Uni-
dade Museológica deverá também permitir a 
realização de exposições temporárias, cujo pri-
meiro ciclo se prevê para 2015.
O projeto prevê, ainda, a implementação de um 
sistema de Gestão Documental, que permita, 
entre outras valências, a disponibilização digi-
tal da documentação existente, com reconhe-
cidos ganhos quer da parte de quem investiga 
ou procura informação, quer da salvaguarda da 
integridade do acervo. 
Resta, pois, convidar todos os leitores para uma 
visita ao nosso Núcleo Museológico, que será, 
estamos certos, do vosso agrado!
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mais saúde
A importância da atividade física para as crianças e os 
idosos

Hoje em dia, quando falamos de atividade física 
rapidamente associamos a benefícios vários na 
saúde. Mas serão essas melhorias as mais sig-
nificativas quando falamos de crianças e ido-
sos?  

Pedro Gomes
Professor 
Educação Física

Neste momento, estão em andamento dois 
projetos muito interessantes na Santa Casa da 
Misericórdia de Barcelos. Um deles é uma ativi-
dade extracurricular de dança criativa que tem 
como público alvo crianças dos dois aos cinco 
anos, e outro é a ginástica adaptada que engloba 
idosos dependentes e independentes. 
Os benefícios da dança como atividade física 
são cada vez mais conhecidos: a melhoria da 
postura, o aumento da força muscular, o equilí-
brio, a coordenação nos movimentos, a respira-
ção e a perda de peso, entre muitos outros. 
Antes de referir os benefícios da “ginástica 
adaptada” convém explicar que o conceito, nes-
te projeto, apresenta vários contornes de ativi-
dade física porque para além de serem feitos vá-
rios movimentos gímnicos, também é utilizada 
a dança, jogos lúdicos, de tudo um pouco que 
consiga incluir todos os utentes que queiram 
usufruir de uma experiência de atividade física. 
Entre muitas outras melhorias a nível da saúde 
podemos referir, a manutenção da massa magra 
(músculos) o que faz com que o idoso fique mais 
apto a realizar tarefas diárias que exigem maior 
intensidade de força, tais como: subir escadas, 
carregar objetos, sentar e levantar de alturas re-
lativamente baixas, entre outros; e a prevenção 
da obesidade e a suas consequências. 
Mas a questão volta a colocar-se: Serão estes 
os principais benefícios para a criança e para 
os idosos? Como interveniente, posso garantir 

" Neste momento, estão em andamento 
dois projetos muito interessantes na Santa 
Casa da Misericórdia de Barcelos. 
Decorrem, atualmente, dois projetos na 
SCMB para crianças e idosos: dança 
criativa e ginástica adaptada" 

que a importância destes projetos confirma-se 
com um sorriso. É algo que parece mínimo, mas 
mais do que as técnicas aprendidas envolvem-
-se sentimentos e isso é algo que todos temos 
de sobra. 
A promoção da saúde física propriamente dita 
alia-se à saúde mental. Os utentes usufruem de 
momentos de descontração em que todos inte-
ragem e socializam, sorriem, perdem a timidez, 
festejam quando ganham um jogo, abraçam-se, 
aprendem a jogar em equipa e, consecutiva-
mente, desenvolvem a auto-estima e a vontade 
de viver.
Surgem assim dois projetos pensados para a 
Saúde no verdadeiro sentido da palavra, que 
segundo a "Organização  Mundial de Saúde" 
(OMS) se define como "um estado de completo 
bem-estar físico, mental e social e não somente 
ausência de afeções e enfermidades".
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mais social

Projeto Elos: Cabazes de Natal

mais projetos

Iniciou projeto "Vidas - Valorização e Inovação"

Iniciou o projeto “Vidas – Valorização e Inovação em De-
mências” no Lar Nossa Senhora da Misericórdia, da Santa 
Casa da Misericórdia de Barcelos, sendo a única estrutura 
residencial para pessoas idosas de Barcelos a fazer parte 
deste projeto piloto lançado pela União das Misericórdias 
Portuguesas (UMP).
Este visa identificar a população com demência que já se 
encontra a receber cuidados em lar, usando recursos exis-
tentes, adaptando os espaços e qualificando o pessoal.
Segundo um dos seis psicólogos destacados a nível na-
cional pela UMP, Dr. Mário Rodrigues, “nesta a 1ª fase do 
projeto, está a ser feita uma recolha de dados pessoais e 
clínicos e uma avaliação neuropsicológica dos utentes de 
lar. Este trabalho será realizado até ao dia 18 de dezem-
bro”.
Em janeiro, iniciará a segunda fase, que consistirá na 
adaptação das infraestruturas, com base nas necessida-
des especiais das pessoas com demências. Tratar-se-ão 
de pequenas alterações com o objetivo do bem-estar dos 
utentes. Também nesta fase a Santa Casa contará com 
apoio técnico de um grupo de peritos.
Numa 3ª fase, será dada formação às equipas do lar, ou 
seja, coordenação geral, direção técnica, médico, enfer-
meiros, monitoras, ajudantes de lar e terapeuta ocupa-
cional, com o objetivo de desenvolver competências, com 

componentes específicas nas vertentes cognitiva e de te-
rapia relacional, a quem prestam cuidados a pessoas com 
demência.
No total, foram aprovadas 22 candidaturas de institui-
ções a nível nacional, numa altura em que as demências já 
atingiram cerca de 180 mil pessoas, das quais 95 mil com 
a doença de Alzheimer.
A nível nacional representa um investimento de 370 mil 
euros através do Programa Operacional Potencial Hu-
mano. Este projeto tem parceria com a Direção Geral de 
Saúde, a Associação Alzheimer Portugal e o Hospital de 
Magalhães Lemos, Hospital do Mar e CNIS.

Nos últimos anos, 
tem-se verificado um 
aumento do número 
de agregados que, por 
diversas razões, têm 
visto o seu rendimen-
to diminuído e a sua 
estabilidade finan-
ceira fragilizada.
Todos os barcelen-
ses têm manifesta-
do, de variadíssimas 
formas, a sua sensi-
bilidade para apoiar 
as diferentes causas 
associadas a esta te-
mática. Assim, à se-
melhança dos anos 
anteriores, a Santa 

Casa da Misericórdia apoiou, através de ca-
bazes de natal, 60 agregados familiares.

Desta forma, foi possível enriquecer o Natal 
de muitas crianças, jovens, adultos e idosos, 
através de cabazes compostos por géneros 
alimentícios imprescindíveis para esta época, 
que se pretende que seja recheada de alegria e 
não de carência.
Este projeto levou a cabo uma série de ações 
que visaram a angariação de alimentos, tais 
como ofertas e recolhas em híper e supermer-
cados, protocolos com outras entidades do 
concelho, donativos de mecenas, entre mui-
tas outras atividades.
Na génese de todo o trabalho associado a este 
projeto, estiveram envolvidos os voluntários 
do Voluntariado ELOS, que muito contribuí-
ram dando do seu tempo e do seu trabalho, 
para enriquecerem o natal de muitas famílias. 
A todos muito obrigado!

Ana Ferreira | Coordenadora Geral
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próximas atividades

Janeiro
-Tomada de Posse dos órgãos sociais

Março
-Assembleia Geral

Abril
- Procissão das Endoenças

TERCEIRA IDADE

Janeiro
- Visita aos presépios movimentados
- Concerto interinstitucional das Janeiras
- Passeio à capela de Santo António
- Campeonato de Boccia*

Fevereiro
- Eucaristia do Dia do Doente
- Comemoração do Dia da Amizade
- Projeto Bem-envelhecer
-Baile de Carnaval

Março
- Tarde Temática
- Missa Comemorativa do Dia do Pai
- Visita à fábrica de Chocolate
- Visita à Igreja de São José
- Comemoração do Dia do Teatro
- Via Sacra
-Projeto Bem-envelhecer

Abril
- Visita Pascal aos lares
- Comemora-ção do "Dia da Dança"
- Visita à Fábrica do Pão
- Visita à Igreja da Nª. Srª. das Neves
- Projeto Bem- envelhecer

Coordenação: António Pedras (Dr.) e José Silva (Dr.)
Redação: Isabel Oliveira
Colaboradores: Diretor Geral/ Coordenadoras Gerais
/ Diretores Técnicos/Técnicos/ Prof. Ilídio Torres
Conceção Gráfica: Isabel Oliveira
Edição Especial: dezembro de 2014
Periodicidade: Quadrimestral
Tiragem: 1250 exemplares
Execução Gráfica: Gráfica Vilaverdense, Artes Gráficas, Lda
Distribuição Gratuita
Propriedade: Santa Casa da Misericórdia de Barcelos
Dep. Legal: 206938/04
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*Também a realizar nos meses seguintes 

MISERICÓRDIA

Janeiro
- Visita ao Presépio de Tibães – CIB e 
CAF
- Exposição “Dia Mundial da Paz” 
- Projeto “Avós e Netos” - Cantar as Ja-
neiras nos Lares
- Visita ao Museu de Olaria – CSCMENC

Fevereiro
- Baile de Carnaval – todos os setores
- Festa de Carnaval no Kids Only – CSC-
MENC
- Participação no desfile de Carnaval 
promovido pelo Município
- Visita ao Museu de Olaria – CAF
- Visita de estudo à PSP de Barcelos – CIB

Março
- Visita de estudo ao Sea Life – CIB
- Feirinha da Primavera – CSCMENC
- Atividades na Biblioteca Municipal – 
CAF
- Visita ao Mundo em Festa – IRSI
 - Festa do Dia do Pai, com jogos tradicio-
nais e lanche convívio – todos os setores
- Projeto “Avós e Netos” – atividades de 
jardinagem
- Visita de estudo ao Aeroporto francisco 
Sá Carneiro – CIB
- Semana do Teatro
- Feirinha da Páscoa – CIB

Abril
- Cinema – IRSI e CIB
- Atividades de Páscoa
- Atividades na Biblioteca Municipal – 
CIB
- Visita de estudo e teatro no Mosteiro de 
Tibães – CIB
- Semana da Saúde – visita a ginásios, 
Bombeiros e consultórios de Dentista – 
CIB e CAF

- Visita ao Museu de Olaria – CAF

breve

Ceia de Natal dos Colaboradores

Decorreu, no passado dia 12 de dezembro, a 
Ceia de Natal dos colaboradores, na Quinta 
da Pia, em Carapeços, com a animação a car-
go  do grupo musical OPSOM.
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