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Novo Tempo...
na Santa e Real Casa da Misericórdia de Barcelos

A mui nobre Santa e Real Casa da Misericórdia 
de Barcelos (SCM Barcelos) iniciou a 17 de ja-
neiro de 2015, com a tomada de posse dos novos 
Órgãos Sociais para o quadriénio 2015-2018, 
um novo ciclo da sua existência intrinsecamen-
te associado à criação de um Novo Tempo.

Na verdade, um renovado Olhar sobre as cir-
cunstâncias que nos rodeiam, na abordagem a 
este “admirável mundo novo” que nos envolve; 
onde a magia dos Afetos assume a sua pleni-
tude. Eis o nosso desiderato: a valorização das 
pessoas, como capital humano essencial, cons-
trutoras de um novo paradigma social - mais 
sustentável, solidário e generoso. Na sua mais 
profunda natureza uma nova forma de Estar e 
de SER…

Inquestionavelmente, a definição de um mo-
mento exato, de renascer, onde se assume toda 
a história secular dos agora 515 anos de exis-
tência, todo o património afetivo do passado 
mas onde se renova a crença de uma sublime 
procura do padrão genético genuíno, plasma-
do nas suas 14 Obras de Misericórdia. Todos 
os nossos pensamentos, ideias, projetos, mo-
tivações, deverão ser guiados por tal ambição 
– a concretização real da grandeza das 7 Obras 
corporais e no caráter das 7 Obras espirituais. 
Não vale a pena observar o passado, antes este 
deve ser avaliado, mensurado e definida a sua 
circunstância; gerando dinâmicas para orientar 
os nossos passos no futuro. 

Assim, desafiamos, neste curto período de três 
meses, o tempo: a sublime manifestação de fé 
na procissão das Endoenças com a forte parti-
cipação dos barcelenses, as palavras afetuosas 
e estimulantes das reuniões de trabalho com o 
Arcebispo Primaz de Braga e com o Presidente 
da União das Misericórdias Portuguesas, o iní-
cio de uma parceria sólida com o Hospital Santa 
Maria Maior de Barcelos, a rigorosa gestão na 
Unidade de Cuidados Continuados Integrados 
de Santo António e do Centro de Medicina Físi-

ca e Reabilitação, a motivação e distribuição de 
novas tarefas e competências a nível de recur-
sos humanos, a concentração de consumíveis 
não perecíveis num armazém central, a prepa-
ração do novo ano letivo a nível da Infância, a 
efetivação dos fundamentais procedimentos 
no domínio da Qualidade, a procura de práticas 
assistenciais de excelência nos nossos Lares, a 
definição de prioridades para o QREN 2020, a 
programação das comemorações dos 515 anos 
de existência da SCM Barcelos, etc.

Talvez a melhor tradução deste início de um 
novo cuidar seja a leitura atenta deste boletim 
“Encontro de Gerações” ao som deste belo poe-
ma de Miguel Torga intitulado “Recomeçar”:

Recomeça…
Se puderes
Sem angústia
E sem pressa.
E os passos que deres,
Nesse caminho duro
Do futuro

Dá-os em liberdade.
Enquanto não alcances
Não descanses.
De nenhum fruto queiras só metade.
E, nunca saciado, 
Vai colhendo ilusões sucessivas no pomar
Sempre a sonhar e vendo
O logro da aventura.
És homem, não te esqueças!
Só é tua a loucura
Onde, com lucidez, te reconheças…

Assim, na coragem dos nossos recursos huma-
nos e na fortaleza das nossas convicções, acre-
ditamos ser este um tempo de Esperança para 
que no contributo de todos possamos fazer re-
nascer a verdadeira Santa e Real Casa da Mise-
ricórdia de Barcelos, no genuíno dever de Servir 
a comunidade barcelense.
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A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos lançou o desa-
fio ao Hospital de Barcelos de uma parceria, sendo o pri-
meiro desafio no domínio dos paliativos. Para tal, já estão 
a ser criadas equipas de trabalho (ver entrevista p.16/17).

Encontro dos 35 anos do SNS : "Contribuição de uma Santa 
Causa"
Um sinal de que esta parceria está a  florescer com a ce-

mais notícias

dência do espaço do auditório desta Santa Casa para uma 
iniciativa importante do Hospital de Barcelos e o convite  
ao Provedor, Vítor Coutinho, para uma intervenção.
Assim, realizou-se o Encontro Comemorativo dos 35 
anos do Serviço Nacional de Saúde (SNS)  subordinado 
ao tema "SNS: Passado, Presente e Futuro", promovido 
pelo Hospital Santa Maria Maior, EPE Barcelos, no dia 27 
de  março. 
O tema escolhido e apresentado pelo Provedor, Vítor 
Coutinho,  foi "SNS: Contribuição de uma Santa Causa". 
Nesta iniciativa, o Provedor deu a conhecer aos presentes 
a história da Misericórdia na área da saúde e apresentou 
todas as respostas sociais da Misericórdia de Barcelos que 
envolvem o SNS. Isto é,  Lares, Centro de Dia, Serviço de 
Apoio Domiciliário, Centro de Medicina Física e de Rea-
bilitação e Unidade de Cuidados Continuados de Santo 
António.  Além de explicar o seu funcionamento, apre-
sentou números para cada equipamento.
Demonstrou a sua preocupação no futuro, explicando 
que, por um lado, será urgente dar ênfase nomeadamente 
aos cuidados paliativos e às demências e, por outro, a im-
portância da  tele-assistência especializada.

No sentido da equipa que lidera os destinos da Santa 
Casa se dar a conhecer a algumas entidades diretamente 
ligadas às intituição e apresentar os seus projetos para o 
próximo quadriénio, foram recebidas algumas individua-
lidades. 
Entre outras, conta-se o Sr. Arcebispo Primaz de Braga, D. 
Jorge Ortiga, que foi recebido pelos órgãos sociais. 
O Provedor salientou que "nesse âmbito, esperamos rea-
lizar um trabalho conjunto e temos esperança de que a 
Igreja, através de D. Jorge, tenha um papel muito ativo de 
monitorização. Existe este respeito moral numa institui-
ção de direito canónico e temos todo o gosto em colabo-
rar".  
Igualmente, outro contacto importante foi realizado com 
o Senhor Presidente da União das Misericórdias Por-
tuguesas, Dr. Manuel de Lemos, que se fez acompanhar 
pelo Provedor da Misericórdia do Porto, Dr. António Ta-
vares: "conheceram a equipa e ficaram agradavelmente 
surpreendidos pelo nosso projeto de trabalho" adiantou o 
Provedor.  
Foram, nessa altura, abordadas questões de interesse 
para a Santa Casa. 

Santa Casa/Hospital de Barcelos: 
O primeiro passo de uma parceria

Mesa Administrativa 
apresenta projetos
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Assembleia Geral Ordinária de março

Destaque para as atividades de-
senvolvidas pelas valências da 
terceira idade e infância. De fac-
to, por um lado, na terceira idade 
uma especial atenção ao envelhe-
cimento ativo com iniciativas de 
cariz desportivo e lúdico - parti-
cular relevância à promoção de 
intercâmbios com outras insti-
tuições nomeadamente com o 
projeto Envelhecer Bem  e even-
tos como o “Cantar das Janeiras”. 
Também se deu início ao proje-
to Vidas “Valorização e Inovação 
em Demências”, no Lar Nossa 
Senhora da Misericórdia de Bar-
celos, um projeto piloto lança-
do pela União das Misericórdias 
Portuguesas para os cuidados es-
pecializados na área das Demên-
cias. 
Na valência da infância, realce 
para o projeto educativo “Crescer 
na Santa Casa”, com vigência até 
2016, que está a ser implemen-
tado com sucesso. Houve uma 
aposta na interação familiar e na 
continuidade das crianças na va-
lência nomeadamente, através da 
ação “Pré-escolar: uma nova eta-
pa!”
O ano transato ficou, também, 
marcado pela inauguração da re-
ferida UCCI SA, que iniciou a ati-
vidade com apenas 30 camas de 

Longa Duração e Manutenção, em novembro de 2014. A este propó-
sito a Mesa Administrativa está a desenvolver esforços para que seja 
resolvida a situação da entrada em funcionamento das 22 camas da 
Unidade de Média Duração e Reabilitação o mais rapidamente possí-
vel, de forma a torná-la sustentável. O Núcleo Museológico foi outra 
infraestrutura inaugurada que implicou um grande investimento por 
parte da Instituição.
Relativamente às contas de gerência, o resultado apresentado foi 
negativo, em 63.252,01€, sendo que o Provedor, Vítor Coutinho de-
monstrou preocupação relativamente à liquidez e sustentabilidade 
económica da instituição e salientou que é pretensão “que a institui-
ção possa dar passos sólidos no futuro. Estamos à espera do QREN 
2020 para resolver algumas questões de infraestruturas nomeada-
mente nos lares”, mas ficou essencialmente a ideia de que a Santa 
Casa necessita do apoio de todos para fazer face aos tempos difíceis.
Durante a Assembleia foi também autorizada por unanimidade a 
alienação em hasta pública de três prédios e autorizada por maioria a 
alienação por negócio particular de três outros.

Foi aprovado por 
unanimidade o relatório 
de atividades e contas de 

gerência da 
Misericórdia de Barcelos, 
referente ao ano de 2014, 

pela centena de Irmãos 
que compareceu, no dia 

29 de março, na Assem-
bleia Geral Ordinária, que 

decorreu no Auditório.

Relatório de atividades e contas de 
gerência 2014 aprovado por unanimidade 
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Trabalhadora da Santa Casa recebeu menção honrosa
A colaboradora do departamento de aprovi-
sionamento desta Santa Casa, Cristiana Enes, 
formada pela Escola de Economia e Gestão da 
Universidade do Minho, e orientada pelo pro-
fessor Paulo Reis Mourão, teve a sua disser-
tação de mestrado distinguida com menção 
honrosa na categoria "Estudos e Investiga-
ção" do Prémio Cooperação e Solidariedade 
António Sérgio. A seleção coube à Cooperati-
va António Sérgio (CASES), após a análise de 
várias dezenas de trabalhos a concurso.
O trabalho de Cristiana Enes, "Estudo de 
Economias de Escala numa IPSS – o caso das 
valências da Santa Casa da Misericórdia de 
Barcelos" explora a existência de economias 
de escala em organizações do terceiro setor, 
tendo a vertente prática incidido, especifica-
mente, sobre esta Santa Casa.
O Provedor da Santa Casa da Misericórdia 
de Barcelos, Vítor Coutinho, salientou que 
“é um orgulho para esta Santa Casa que uma 
das suas colaboradoras obtenha este prémio 
como resultado de um trabalho pioneiro na 
área do terceiro setor. Este prémio é um es-
tímulo para que outros possam desenvolver 
trabalhos exemplares”. 
A premiada fez questão de frisar que “foi um 
trabalho conjunto com o diretor do Mestrado 
de Economia Social, o Prof. Paulo Mourão, a 
quem desde já agradeço” e explicou, ainda, 
os resultados que obteve com este estudo: 
“o modelo de análise apresentado e que foi 

aplicado ao caso desta Santa Casa teve como 
resultados um elevado nível de economias de 
escala. O que demonstrou que as valências 
desta instituição ainda têm espaço de utili-
zação, isto é, no geral o aumento do número 
de utentes nesta instituição ainda está a re-
sultar em ganhos de eficiência através dos 
custos. Ou seja, o aumento de 1% do número 
de utentes traduz-se num aumento de apenas 
0,064% dos custos”.
A entrega oficial do prémio decorreu numa 
cerimónia pública, em Lisboa, no dia 23 de 
fevereiro na presença do ministro da Solida-
riedade, Emprego e Segurança Social, Pedro 
Mota Soares.

Santa Casa cria um Armazém Central
A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, no 
seguimento de uma estratégia de melhoria da 
organização dos serviços, tomou a decisão de 
organizar um armazém central, destinado ao 
armazenamento dos mais diversos artigos. To-
dos os materiais de consumo serão acondicio-
nados naquele local, sendo, posteriormente, 
encaminhados para cada uma das valências da 
instituição. 
Pretende-se, desta forma, melhorar o funciona-
mento dos serviços, mantendo uma disponibi-
lidade adequada de produtos e evitando a sua 
ruptura. 
O armazém situa-se na Rua Dr. Matos Graça, 
em Barcelos, assumindo assim uma posição 
central face aos diversos equipamentos da ins-
tituição.

José Mário Rodrigues | 
Responsável do Aprovisionamento
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Como é tradição desta cidade, a Misericórdia de 
Barcelos realizou, numa coorganização da 

Colegiada de Barcelos, a Procissão das Endoenças, 
na Sexta-Feira Santa, dia 3 de abril, que se traduziu 
numa profunda manifestação de fé de todos os que 
nela participaram e das centenas de pessoas que se 

espalharam  ao longo das artérias da cidade para 
assistir à passagem da mesma.

A procissão incorporou cerca de 300 partici-
pantes, destacando-se os Recos-recos, as Ma-
tracas, os Fogaréus, os Tocheiros, as Confrarias 
e as 14 Obras da Misericórdia, com os  andores 
da Cruz, de Nossa Senhora da Misericórdia e do 
Esquife.
O acompanhamento musical foi realizado pela 
Banda de Música de Oliveira. 
Também estiveram representados o poder local, 
as autoridades e as instituições do concelho.
O “Sentido da Procissão de Endoenças” a cargo 
do Senhor Arcipreste de Barcelos deu início ao 
ato religioso, na Igreja da Misericórdia.

Novo percurso
Relativamente ao percurso, teve início na Igre-
ja da Misericórdia e seguiu pela Igreja de Santo 
António, Igreja do Terço, Estátua do Bombeiro, 
Av. da Liberdade, Largo da Porta Nova, Rua D. 
António Barroso, Rua de S. Francisco, Largo do 
Apoio, Rua Duques de Bragança, Igreja Matriz, 
Câmara, Rua Infante D. Henrique, passando 
pela Rua D. António Barroso, Templo do Senhor 
Bom Jesus da Cruz, Av. Dr. Sidónio Pais, Chafa-
riz e culminando na Igreja da Misericórdia.
Destaque ainda para a intervenção do Senhor 
D. Prior Abílio Cardoso que evocou na primei-
ra estação  as “endoenças ao longo da história” 
na Estação da Igreja Matriz e a “Paixão ao longo 
da história” no Templo do Senhor Bom Jesus da 
Cruz.
No final, o encerramento “As obras de Miseri-
córdia: Ontem, Hoje e Sempre” fez-se na Igreja 
da Misericórdia.

Manifestação de fé 
na Procissão das Endoenças
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notícias infância

Apresentação de "Uma nova etapa"

Circo no Centro Social em Silveiros Dia da Paz na Creche Familiar

Meninos da Creche visitam teatro Gil Vicente

Dia do Pai no Centro Infantil de Barcelos

Férias da Páscoa  no CATL Meninos do CAF de visita aos BV Barcelos 

No Carnaval 
do Município
A valência da infância participou no 
desfile de carnaval organizado pelo Mu-
nicípio, no dia 17 de fevereiro, com parti-
da da Avenida João Duarte e chegada ao 
parque da cidade. 
A Santa Casa juntou-se, assim, a mais 
42 associações do concelho de Barcelos 
com 58 crianças e 19 adultos.
O tema escolhido para desfilar frente a 
milhares de pessoas foi “2015-Ano In-
ternacional da Luz”, com a represen-
tação das tecnologias associadas à luz 
como promotoras do desenvolvimento 
sustentável.

Algumas atividades...

Durante o mês de abril, a valên-
cia de infância promoveu sessões, 
destinadas às famílias sobre o 
processo de transição da creche 
para o pré-escolar e sobre os ser-
viços prestados no Centro de Ati-
vidades de Tempos Livres.
De 17 a 21 de abril, decorreu nas 
creches a sessão “Pré-Escolar: 
uma nova etapa!”. Nesta ação, 
Educadoras de Infância da insti-
tuição abordaram a dinâmica da 
Educação Pré-Escolar, desde os 
seus objetivos e conteúdos até às 
metas de aprendizagem, a primei-
ra etapa da educação básica no 
processo de educação ao longo da 
vida. Foi também um momento 
de apresentação dos estabeleci-
mentos de educação pré-escolar 
da instituição: Centro Infantil de 
Barcelos, Infantário Rainha Santa 
Isabel e Centro Social Comenda-
dora Maria Eva Nunes Corrêa.
Nos dias 22 e 23 de abril, promo-

veram-se ações de apresentação 
dos serviços desenvolvidos no 
Centro de Atividades de Tem-
pos Livres, dirigidas aos Pais das 
crianças que frequentam o último 
ano do pré-escolar e que no pró-
ximo ano letivo ingressarão o 1º 
ciclo do ensino básico.
Os participantes puderam escla-
recer todas as dúvidas sobre as 
novas etapas educativas dos seus 
filhos.
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notícias terceira idade

Concerto das janeiras

Visita Pascal no Centro Social em Silveiros

Bingo no Lar Nossa Senhora da Misericórdia

Idosos visitaram explorações da empresa "Carnes Landeiro"

Baile de Carnaval

Teatro no Polivalente

Decorreu no dia 30 de janeiro o Concerto de Ja-
neiras promovido pela SCMB, na Igreja da Mi-
sericórdia. A iniciativa contou com a atuação do 
Coro Sénior da SCMB, Centro Social de Chorente 
e Centro Social e Recreativo Abel Varzim. O Cen-
tro Social de Remelhe também esteve presente 
neste concerto. À iniciativa seguiu-se um lanche 
convívio.

A valência da terceira idade da Santa Casa da 
Misericórdia de Barcelos comemorou o carnaval 
com um baile, no Lar Nossa Senhora da Miseri-
córdia. Os idosos, vestidos a rigor, dançaram ao 
som da música do artista Bento. Foi uma tarde de 
muita alegria para os idosos, que mostraram as 
suas fantasias. À dança seguiu-se um merecido 
lanche para retemperar as forças.

Algumas atividades...
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Ação de sensibilização: Gestão de conflitos dos idosos
Foi realizada a ação de sensibilização "Gestão de confli-
tos" direcionada a todos os colaboradores da valência da 
terceira idade, promovida pela psicóloga Sofia Miranda, 
no auditório da SCMB e no Centro Social de Silveiros.
Participaram na totalidade cerca de 50 colaboradores, 
criando-se um ambiente de partilha de experiências la-
borais entre colegas.
O objetivo geral da ação foi promover a aquisição de co-
nhecimentos e estratégias para resolução de conflitos/
problemas que possam surgir em contexto institucional.
Inicialmente, foram abordados com os participantes os 
principais conflitos que podem surgir na Instituição, seja 
entre colegas, com os superiores, como entre os utentes 
ou os familiares. Alertou-se para a importância da reso-
lução de conflitos laborais a fim de prevenir quadros de 
instabilidade psíquica, desmotivação ou até mais graves 
como o síndrome de Burnout. Abordaram-se formas de 
lidar com os conflitos em diferentes situações e aquisição 
de competências de gestão dos mesmos, comunicação 

assertiva e treino de resolução de problemas. Assim, es-
tarão criadas as condições não só para promover a satis-
fação dos nossos idosos e familiares, e também prevenir o 
mal-estar dos funcionários, contribuindo para a sua mo-
tivação e clima organizacional saudável.

Formação "Prevenção de Quedas no Idoso"

Aniversários centenários

D. Virgínia dos Santos  comemorou 106 anos D. Cândida  Simões soprou 101 velas

Realizou-se no dia 10 de abril a formação interna "Pre-
venção de Quedas no Idoso" para os colaboradores da va-
lência da Terceira Idade, apresentada pelas Enfªs. Ângela 
Araújo, Carla Pereira e Joana Oliveira.
Uma atenção especial para pessoas com mais de 60 anos 
que sofre quedas foi abordada inicialmente a problemáti-
ca da queda e a dualidade que o aumento da longevidade 
coloca: benefícios vs desafios. Foram ainda apresentados 
os fatores que potenciam as quedas e quais as complexas 
e graves consequências no idoso.
Assim,  a palavra de ordem foi "Prevenir é o melhor remé-
dio!" e o trabalho de equipa e a cooperação de todos são 
fundamentais.
Houve, uma ótima adesão dos colaboradores (cerca de 
60) e muitas reflexões importantes foram postas em con-
junto, pois só com cuidados diferenciados e humanizados 
se pode reduzir o risco de queda.
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notícias da saúde

Semana da 
incontinência 
urinária
No dia 13 de março, realizaram-se workshops no Centro 
de Medicina Física e de Reabilitação (CMFR) para assi-
nalar a semana da incontinência urinária.
Mais de 60 pessoas participaram, todo o dia, na atividade 
desenvolvida, tendo-se realizado, gratuitamente, "classes 
terapêuticas" com orientação técnica de fisioterapeutas 
com formação específica, visando o fortalecimento mus-
cular do pavimento pélvico.
Foram constituídas nove grupos, com 6 pessoas cada, 
para exemplificar o tipo de exercícios do soalho pélvico 
que, está demonstrado, podem minimizar a perda invo-
luntária da urina.
A incontinência urinária é um problema que atinge mais 
de 50% de homens e mulheres em todo o mundo, consti-
tuindo um problema social e ao nível da higiene pessoal.
Existem vários tipos de Incontinência Urinária, sendo 
a mais comum a de Esforço que se carateriza pela perda 
involuntária quando se fazem esforços, risos, espirros ou 
tosse. 
O enfraquecimento dos músculos do pavimento pélvico 
acontece geralmente na gravidez pós parto, prisão de ven-
tre, atividade física intensa, aumento de peso significativo 
ou alterações hormonais resultantes da menopausa.
Através de exercícios práticos as participantes tiveram a 
oportunidade de aprender a contrair os músculos do pa-
vimento pélvico, exercícios esses que devem ser repetidos 
diariamente e que permitem recuperar o controlo da be-
xiga.
O CMFR tem um programa terapêutico que a pode ajudar 
a combater estes problemas.
Obtenha mais informações através do tel. 253 181 110 ou 
email: fisioterapia@misericordiabarcelos.pt.

Rastreios

Realizou-se, no dia 31 de março, um rastreio para assina-
lar o Dia Nacional do Doente com AVC, no Centro de Me-
dicina Física e de Reabilitação. 
De facto, 71 pessoas participaram neste rastreio de TA, 
IMC e perímetro abdominal, sendo que 53 eram do género 
feminino e 18 do masculino, com uma média de idade de 
62 anos, média de altura 1,61m e peso corporal médio de 
71,4kg. O IMC médio foi de 27,6kg/m2 (Pré-Obesidade), 
em que 27% dos indivíduos se apresentavam Eutróficos 
(peso normal), 45% Pré-Obesidade, 27% Obesidade Grau 
I e 1% Obesidade Grau II. Após análise do perímetro da 
cintura verificou-se que 70% da amostra, de ambos os gé-
neros, apresentou um risco cardiovascular elevado.

Dia Mundial da Voz

No Dia Mundial da Voz, que se assinalou a 16 de abril, no 
Centro de Medicina Física e de Reabilitação, realizaram-
-se rastreios, para sinalizar indivíduos de risco e sensibi-
lizar a comunidade em geral, sobre a saúde vocal. 
Nesse sentido, foram efetuadas 21 avaliações a indivíduos 
de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 
12 e os 64 anos. No global, observou-se que a maioria das 
pessoas manifestava abusos e maus usos vocais frequen-
tes, visto desconhecerem o quão estes são prejudiciais, 
especialmente a longo prazo. Foram fornecidas algumas 
orientações sobre os hábitos de saúde vocal, bem como 
alguns exercícios para evitar o aparecimento de patolo-
gias vocais. 

Dia do Doente com AVC
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mais dados

Dois mil e catorze em números
InfânciaTerceira Idade

Saúde

Culto

Social

Média de utentes anual
Estruturas Residenciais Para Pessoas 

Idosas
242

Centro de Dia/Serviço de Apoio 
Domiciliário

78

Total 320

Média de utentes anual
Creche Familiar 48

Creche 191

Pré-Escolar 197

CATL 24

Total 460

Média de clientes anual
Centro de Medicina Física e de 

Reabilitação
5672

Nº de utentes entrados em 2014

Unidade de Longa 
Duração e Manutenção

36

Número de serviços 
Eucaristias 286

Ocupação de capelas mortuárias 83

Fúnebres 74

Cantina Social
Média do número de refeições 

servidas diariamente
84

Média de agregados abrangidos 55

Nº de Cabazes entregues
Apoio mensal 120

Natal 50

Apoio pontual 9

Total 179

Avaliação da satisfação dos utentes
Tal como definido no Sistema de Gestão da Qualida-
de da Instituição, realizou-se a avaliação da satisfa-
ção dos clientes em 2014.
Os instrumentos de recolha de dados utilizados em 
todas as respostas sociais e serviços tinham a mes-
ma escala, de 1 a 6, onde 1 correspondia a “Nada Sa-
tisfeito” e o 6 a “Totalmente Satisfeito”, por forma a 
ser possível obter o resultado de satisfação global dos 
clientes da Instituição.
Conforme se verifica no gráfico, a satisfação global 
dos clientes em 2014 obteve um resultado de 5,3, o 
que representa um nível muito satisfatório. Decor-
rente da análise dos resultados obtidos, também se 
desencadearam diversas ações de melhoria que estão 
em fase de implementação. 

Ana Martins | Responsável da Qualidade
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especial

Tomada de Posse dos corpos gerentes 
para o quadriénio 2015/2018

-“Pretendemos construir um projeto que seja 
marcado pela inovação, generosidade e dinamis-
mo com pessoas de diversas áreas e atividades 
profissionais e sociais, num equilíbrio de juven-
tude com a sabedoria da experiência, mas acima 

de tudo com a motivação de servir o próximo e 
procurar que a incorporação dos afetos nas nos-
sas ações seja a força que renove a instituição na 
busca da excelência” - 
Uma manifesta declaração de intenções, um 

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Maria Manuela Enes Morais Dantas, José Vilaça Simões, Sandra Manuela Silva Gomes Costa Dias
Francisco João Beleza Ferraz Torres (Suplente), Carla Joana Fernandes Pereira (Suplente), 
Artur Manuel Cibrão Coutinho Nunes de Sousa (Suplente)
 
MESA ADMINISTRATIVA
Provedor: Vítor Manuel de Sousa Leite Cibrão Coutinho
Vice-Provedor: Fernando Nuno Fernandes Ribeiro dos Reis
Secretário: Carlos Alberto Vasconcelos Vinagre
Tesoureiro: Pedro Manuel Beleza Ferraz de Azevedo
Lídia Maria Pacheco Rodrigues Carvalho da Silva Correia, Firmino Manuel Lopes da Silva, 
Maria Arminda Gomes Carvalho Rosendo, Manuel José dos Santos Amaral, Paulo Miguel Fernandes Pereira
Anabela Rocha Dias (Suplente), Jorge Miguel Capela (Suplente), Rodrigo Carlos da Cruz Amaral (Suplente)
Miguel Carvalho Silva Correia (Suplente), Domingos Fernandes Longras (Suplente)
 
DEFINITÓRIO
Presidente: Hugo José Pinto Carvalho
Joaquim da Costa Pereira, Armindo Manuel Sousa Leite
Manuel Joaquim Fernandes de Sousa (Suplente), Francisco Miguel Noronha de Almeida Beleza Azevedo (Suplente), 
Jorge Miguel Barbosa Pereira (Suplente)

Corpos Gerentes para o quadriénio 2015/2018:



Encontro de Gerações 

13

abrangente desabafo do novo Provedor, Ví-
tor Coutinho, na sessão solene de tomada de 
posse dos Corpos Gerentes para o quadriénio 
2015/2018, que decorreu no dia 17 de janeiro, 
num ato cerimonial efetuado na Igreja da Mise-
ricórdia – o resultado prático da última e recente 
Assembleia Eleitoral de dezembro de 2014, em 
que a sua provedoria e a Mesa Administrativa 
havia sido determinada por um pecúlio de 232 
votos da respetiva Lista B que havia ultrapassa-
do os 178 da opositora “A” (acrescido de mais 9 
“brancos” e 6 “nulos”).

É notória a manifesta intenção do novo Prove-
dor relativamente à prioridade a implementar 
no sector da intervenção social e à estratégia de 
trabalho em rede a estabelecer com outras ins-
tituições concelhias, tendo em vista um ganho 
substancial no setor económico e social. 
“Manter e ampliar os acordos com a segurança 
social” e “conseguir e manter a sustentabilidade 
do projeto da Unidade de Cuidados Continuados 
Integrados de Santo António, com capacidade 
para 55 camas, estando a funcionar apenas 30 
camas de Longa Duração e Manutenção”. 
Nesta linha de actuação e com objectivos bem 
definidos, a presença do Senhor Secretário de 
Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Fernando 
Leal da Costa, foi mote para fazer notar que “para 
a região em que estamos inseridos, os estudos 
efetuados até à data dizem que ainda não temos 
recursos para dar resposta a uma população tão 
grande, constituindo um imperativo de cons-
ciência que a SCMB efetue todas as diligências 
necessárias para que, rapidamente, as 22 camas 
de média duração e reabilitação e as 3 camas de 
longa duração e manutenção sejam contratuali-
zadas com o Estado”. 
Vogando ainda na área da saúde e relativamente 
ao Hospital de Barcelos, Vítor Coutinho dese-
jou que este “seja um parceiro privilegiado para 
a Misericórdia de Barcelos e que, em conjunto, 
possam ser desenvolvidos projetos de cuidados 
de saúde para a comunidade, caso dos cuidados 
paliativos”. 

Leitura do Juramento

"Meus Irmãos, para Glória de Deus e Bem dos Homens, prometo praticar as Obras de 

Misericórdia e cumprir as Missões que me são confiadas ao serviço da Santa Casa da Mise-

ricórdia de Barcelos. Assim, Deus me ajude e a Senhora das Misericórdias me proteja."
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Será necessário promover “uma gestão cada 
vez mais profissional, rigorosa e transpa-
rente para ser possível concretizar aquilo a 
que nos propomos que é ajudar quem mais 
precisa, os mais necessitados”- concluiu. 
Na sessão solene, a intervenção do Provedor 
da Santa Casa da Misericórdia do Porto, An-
tónio Tavares, pretendeu ser uma oração de 
sapiência, referindo a importância de evo-
luir para um “Estado Social de terceira ge-
ração, onde o princípio da parceria entre as 
instituições terá um lugar mais decisivo na 
escolha e definição das políticas públicas”. 
A presidente da Assembleia Geral, Maria 
Manuela Dantas, realçou que irá servir com 
lealdade e espírito de serviço as funções para 
que foi eleita, dizendo ainda que “o mandato 
de 2015/2018 será realizado com esperança, 
confiança e discernimento, principalmente 
com muita humanidade que será o lema do 
nosso compromisso”.
Já para o representante do Secretariado 
Nacional da União das Misericórdias Por-
tuguesas, Bernardo Reis, “os órgãos sociais 

que assumiram funções continuarão, com 
certeza, um percurso ao serviço desta Santa 
Casa com um sentido empreendedor, inova-
dor, em período conturbado de crise finan-
ceira e de valores”.
No seu discurso, o presidente da Câmara 
Municipal de Barcelos, Miguel Costa Go-
mes, afirmou que “a Câmara está empe-
nhada em trabalhar com a nova provedoria 
da Santa Casa naquilo que estiver ao nosso 
alcance”. Desejou, ainda, grandes êxitos à 
Mesa Administrativa “porque esses êxitos 
também serão daqueles que tanto preci-
sam”.
Por fim, o Secretário de Estado Adjunto do 
Ministro da Saúde, Fernando Leal da Cos-
ta, salientou que as Misericórdias têm sido 
exemplares no setor social e da saúde. Disse 
ainda que “o Estado conta com as Misericór-
dias para mais desafios. Vamos continuar a 
desenvolver a Rede de Cuidados Continua-
dos, alargar também a rede paliativa e dar 
enfoque à área de saúde mental”.
Na eucaristia que antecedeu a sessão sole-
ne, o Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge 
Ortiga, deixou a ideia de que a missão dos 
dirigentes das instituições da igreja deve ser 
marcada pela  entrega, sacrifício e doação. 
“Ao darmos gratuitamente, criamos felici-
dade que recebemos depois de volta. Traba-
lhar pela solidariedade, fraternidade e igual-
dade faz parte do dever do cristão”.
Na cerimónia, os novos corpos gerentes 
procederam ao juramento solene, em unís-
sono, prometendo praticar as 14 Obras de 
Misericórdia e cumprir as missões que lhes 
serão confiadas ao serviço desta Santa Casa, 
tendo-se, de seguida, procedido às assina-
turas dos mesmos no livro de auto de posse 
institucional.
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Reunião  da Mesa Administrativa
(Da esquerda para a direita: Lídia Correia, Firmino Silva, Carlos Vinagre, Pedro Azevedo, Vítor Coutinho, Nuno Reis, 
Arminda Rosendo, Manuel Amaral e  Paulo Pereira)

Vítor Coutinho  ( Provedor)
Áreas: Saúde, Social e Culto
Idade: 41 anos
Profissão: Médico
Casado, 3 filhos
Ligações a outras instituições: 
Bombeiros Voluntários 
de Barcelos

Nuno Reis (Vice-Provedor)
Áreas: Saúde, Recursos Humanos e 
Administrativo- Financeiro
Idade: 36 anos
Profissão: Gestor
Solteiro
Ligações a outras instituições: 
Membro do Conselho Consultivo da 
ordem dos Médicos Dentistas

Carlos Vinagre (Secretário)
Áreas: Departamento de Infraestrutu-
ras Equipamentos e Logística e Apro-
visionamento
Idade:60 anos
Profissão: Reformado
Casado, 1 filho

Pedro Azevedo (Tesoureiro)
Áreas: Aprovisionamento e
Qualidade
Idade: 52 anos
Profissão: Estudante Universitário
Casado, 2 filhos

Lídia Correia
Áreas: Património e Infância
Idade:60 anos
Profissão: Aposentada
Viúva, 2 filhos

Firmino Silva
Áreas: Recursos Humanos, Júridico e 
Representação externa
Idade:50 anos
Profissão: Advogado
Casado

Arminda Rosendo
Áreas: Culto e Terceira Idade
Idade: 65 anos
Profissão: Reformada
Casada, 3 filhos

Manuel Amaral
Áreas: Terceira Idade e Social
Idade:52 anos
Profissão: Empresário/
Comerciante
Casado, 3 filhos

Apresentação da Mesa Administrativa

Paulo Pereira
Áreas: Infância, Sistemas de 
Comunicação e Marketing
Idade:42 anos
Profissão: Comerciante/Empresário
Casado, 1 filho

Após a tomada de posse, os Corpos Geren-
tes da Misericórdia de Barcelos, visitaram 
todos os equipamentos das valências da in-
fância, terceira idade e saúde.
O Provedor, Vítor Coutinho, apresentou-se 
às equipas de colaboradores de cada setor 
manifestando a disponibilidade da Mesa 
Administrativa e restantes órgãos sociais 
para trabalhar no sentido da melhoria con-
tínua dos serviços.

Visita dos Órgãos Sociais aos 
equipamentos da Instituição
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entrevista com... o provedor

"As mudanças que temos de fazer são 
importantes e necessárias para a instituição"

1- Misericórdia de Barcelos – uma 
realidade social, um fenómeno em 
permanente ebulição, uma panóplia 
de desafios – o novo Provedor, direto 
e sem desvios dá o seu testemunho.
Santa Casa, 515 anos de vida, facto 
motivador para dar continuidade à 
sua obra, apoiada na riqueza históri-
ca, cultural e humana.
Todavia, a instituição terá sempre 
como preocupação a garantia da sua 
sustentabilidade económica.
A Misericórdia abarca quatro cente-
nas de colaboradores e gere um orça-
mento anual de sete milhões de euros, 
número que exige uma capacidade de 
resposta permanente, uma gestão 
segura a fim de garantir os postos de 
trabalho. Sem dúvida que o capital 
humano é a força capaz de fazer andar 
a máquina.

2- Relativamente ao grupo que inte-
gra a Mesa Administrativa, o Prove-
dor eleito comunga de uma filosofia 
produtiva e eficiente. 
Esta equipa é heterogenea, coesa e sé-
ria. Pretende atuar muito unida, sem 
perder a sua capacidade de divergir, 
mas que possa confluir para atingir o 
objetivo em causa. 

A Misericórdia tem ao seu serviço 
uma plêiade de servidores: médicos, 
advogados, empresários, professores, 
funcionários vários, um conjunto de 
capacidades experimentadas a nível 
da comunidade, qualidades da Mesa 
Administrativa e dos restantes ór-
gãos sociais. 
Em relação ao órgão executivo é, de 
facto, a Mesa que reúne semanal-
mente, durante um período longo, 
porque a gestão desta instituição as-
sim o obriga – uma autêntica ativi-
dade profissional desempenhada por 
todos nós, voluntários, embora as no-
vas disposições reguladoras, caso do 
novo Compromisso, possam facultar 
a possibilidade de casos especiais de 
pessoas remuneradas, o que no nosso 
caso não acontece.

3- As prioridades de atuação da Mesa 
Administrativa... 
Todas as áreas são prioritárias mas há 
necessidade de consolidar a valência 
da geriatria assim como redefinir os 
novos paradigmas do setor infantil e a 
promoção de um crescimento a nível 
da saúde em duas áreas essenciais. 
Relativamente ao Centro de Medici-
na Física e de Reabilitação, existe um 

problema de tempos de espera, que 
nos vai obrigar a uma nova adaptação 
de horários.
Deixo aqui um voto de confiança nos 
recursos humanos, em busca das me-
lhores práticas.
Quanto à Unidade de Cuidados Con-
tinuados Integrados, um equipamen-
to de excelência para Barcelos, está 
a exigir uma atenção e um esforço 
imenso relativamente à abertura das 
22 camas de média duração; mais três 
camas de longa duração que a Mesa 
ainda não perdeu a esperança de pôr a 
funcionar. Na verdade, o concelho de 
Barcelos é um dos 23 deste país com 
mais de 100.000 habitantes. Há doen-
tes com diversas patologias que são 
obrigados a sair do concelho, sendo 
imperativo para Barcelos a abertura 
das camas já referidas. Esta urgência 
social está aliada à própria sustenta-
bilidade económica e financeira. 
A existência de um Centro Clínico 
com algumas especialidades, no regi-
me de consultas externas, numa hete-
rogeneidade de valências, poderia ser  
uma opção muito válida.
Deixo uma nota relativa ao Proje-
to Vidas, uma oportunidade para os 
lares da Misericórdia em relação a 

Após três meses à frente dos 
destinos  da Misericórdia, 

o Provedor, Vítor Coutinho 
faz um balanço do trabalho 
desenvolvido com a equipa 

que o acompanha.
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patologias com demências, em par-
ticular de Alzheimer, em que, de fac-
to, tem de haver uma requalificação 
dessas unidades de receção de idosos 
para os quais existe a hipótese de, 
através do QREN, ir buscar algum fi-
nanciamento.
 
4- Trabalhar em rede é importante...
A Santa Casa tem uma dimensão 
concelhia, um trabalho em rede po-
tenciador de sinergias, exigente em 
recursos humanos e bens materiais 
mas com recursos limitados. Apesar 
de toda a vontade não temos capaci-
dade para resolver os problemas de 
todas as pessoas, mas dentro do con-
texto económico-financeiro, social e 
cultural tentaremos fazer o melhor.

5-Ainda a questão do Hospital!
A questão do hospital está resolvida 
até porque o de Barcelos não está na 
lista de hospitais a devolver às Santas 
Casas. Lancei o desafio de uma par-
ceria ao presidente do Conselho de 
Administração, Dr. Fernando Mar-
ques, no sentido de laborar num pro-
jeto comum no domínio dos paliati-
vos e já está em andamento. 
Participamos no Encontro dos 35 
anos do Serviço Nacional de Saúde, 
que decorreu no nosso auditório e 
aproveito para dar a notícia, em pri-
meira mão, que estudamos lançar 
uma candidatura conjunta, ao QREN, 
para a requalificação do Hospital. 
Não sendo uma solução para o pro-
blema, não deixa de ser um começo. 
O Hospital tem a obrigação de ser 
uma boa unidade pública e a Santa 
Casa pode ser um parceiro importan-
te e até privilegiado, uma vez que o 
edifício onde se encontra é nosso. Um 
dia esperamos que haja um novo hos-
pital público em Barcelos  e quando o 
atual regressar à Santa Casa, teremos 
um projeto também na área da saúde. 

6- Formação na Santa Casa da Mise-
ricórdia de Barcelos – objetivos in-
ternos e externos.
É um projeto a médio prazo que se 
baseia na ideia de realizarmos for-
mação conjunta, interna e externa. 
Esperamos, em parceria, concorrer a 
uma série de formações. Isto é talvez 
o mais importante na valorização do 
capital humano. A mais valia está nos 
recursos humanos, mas nem sempre 
é possível a comunhão de interesses 

e opiniões. Temos que ser assertivos, 
de as motivar, temos de tentar que se 
superem, dar-lhes as melhores con-
dições, o que nem sempre é possível, 
mas é um trabalho conjunto árduo 
e difícil porque nem sempre somos 
compreendidos. É preciso muito ri-
gor.
Podemos dar o exemplo dos recur-
sos humanos. Não nos esquecemos 
das promessas que fizemos que foi a 
questão de mais recursos humanos 
para a valência de geriatria. Estamos 
a fazer um acerto porque existe um 
desequilíbrio nessa área, que consi-
deramos prioritária. Estamos a dar 
passos pequenos, sólidos e seguros 
no sentido de criarmos um equilí-
brio de recursos humanos, de justiça, 
de meritocracia, para que de facto, as 
pessoas, de uma forma sólida tenham 
aqui a sua possibilidade de evoluir e 
de crescer. Esta é uma parte difícil, 
que vai demorar tempo, mas que as 
pessoas têm que confiar em nós. Im-
portante é a formação das pessoas, 
o crescimento das pessoas e a felici-
dade. Só uma pessoa com equilíbrio 
emocional pode demonstrar excelên-
cia técnica.

7- O balanço de três meses de gestão.
Foi um tempo de permanente e atura-
do esforço na tentativa de, segundo as 
nossas convicções e o nosso critério, 
encontrar uma fórmula de reorgani-
zação e métodos, o mais produtiva e 
útil possível.
Um balanço rápido aponta para um 
trabalho intenso, considerável, da 

parte de todos os mesários, dos técni-
cos e dos colaboradores e a realidade 
de que toda a responsabilidade recai 
na Mesa Administrativa que ela assu-
me com toda a lealdade.
Como diz Ortega y Gasset “Yo soy yo 
y my circunstancia” - a circunstân-
cia é de assumir a máxima de servir 
a instituição e procurarmos ser res-
ponsáveis. Estamos a criar mecanis-
mos para criarmos o momento zero e 
sermos avaliados daqui a quatro anos 
por um trabalho digno e capaz. 
Estamos serenos, estamos a mexer e a 
tentar algumas alterações a fim de dar 
a esta Santa Casa tudo o que prome-
temos – muito trabalho e eficiência.
Primeiro fizemos um esforço para 
ouvir os nossos colaboradores e aus-
cultar a sensibilidade de outros. Este 
processo de ouvir é contínuo e não 
vamos resolver tudo em três meses. 
Há uma lição de sapiência que temos 
usado como máxima na Mesa Admi-
nistrativa. É de São Francisco de As-
sis “Senhor, dai-me força para mudar 
o que pode ser mudado... Resignação 
para aceitar o que não pode ser muda-
do... E sabedoria para distinguir uma 
coisa da outra.”

Temos feito este caminho e é com 
humildade, determinação, força sufi-
ciente e a confiança nas pessoas que 
tentamos dar a perceber que as mu-
danças que temos de fazer são  im-
portantes e necessárias para a insti-
tuição.
Pela Santa Casa da Misericórdia de 
Barcelos.
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como funciona?

Promover a autoestima dos idosos 
com o serviço de cabeleireiro

"Os idosos estão sujeitos a uma 
perda gradual de autonomia e, 

consequentemente, da respeti-
va imagem e autoestima. De-

verá constituir um permanente 
desafio para que a população 

sénior tenha uma vida saudável 
e a melhor qualidade possível. 
Torna-se, assim, fundamental 

que no dia-a-dia os nossos ido-
sos experimentem atividades 

que promovam a sustentabili-
dade pessoal e a promoção do 

autocuidado, de modo a poder 
contribuir para a melhoria 

física e psíquica, o paradigma 
de um envelhecimento bem-

-sucedido".

Sofia Miranda, responsável do Serviço 
de Psicologia da SCMB

O cuidado e a manutenção do aspeto 
humano estão em permanente atenção 
relativamente aos mais diretamente li-
gados ao seu acompanhamento, uma in-
teração ajustada à maioria dos idosos da 
Santa Casa da Misericórdia de Barcelos 
– exemplo disso os serviços relativos aos 
cuidados pessoais, os de cabeleireiro que 
lhes são garantidos pela instituição e que, 
além dos óbvios ganhos estéticos, contri-
buem para a melhoria da sua autoestima.
A SCMB apresenta o serviço bissemanal 
de cabeleireira em todas as Estruturas 
Residenciais Para Pessoas Idosas, um 
dos mais requisitados e esperados pelos 
utentes. 
A profissional de cabeleireiro da SCMB, 
Fátima Lomba explica que “os idosos 
gostam de arranjar o cabelo, sobretudo 
as senhoras. Apesar da idade, continuam 
a demonstrar alguma vaidade, o que é 
muito bom, e como tal gostam de andar 
bem cuidadas. Os tratamentos mais so-

licitados são os de pintar, arranjar, cortar o cabelo e mises. As 
próprias idosas confessam que gostam de andar bonitas e as 
senhoras mais ativas nos lares gostam de ir à rua fazem questão 
de ir bem cuidadas, o que é muito importante. Algumas destas 
que recorriam a serviços do exterior, optaram por usufruir dos 
da instituição, de tal forma se encontram satisfeitas com os re-
sultados. No dia do tratamento do cabelo, encontro-as muito 
ansiosas. Outro pormenor centra-se no seu aspeto estético e 
vestuário, especialmente quando recebem visitas. É muito im-
portante para a sua autoestima. Além deste serviço, também 
faço manicure quando sou solicitada e depilação facial”.
Porém, estes ganhos estéticos também se aplicam aos senho-
res que fazem a barba ou cortam o cabelo. Todos os utentes po-
dem usufruir do serviço, incluindo os mais dependentes, que 
também são cuidados pela profissional que se desloca aos seus 
espaços.
Fátima Lomba garante que o serviço que presta vai muito além 
da tarefa de embelezar: “ Nesta idade não se trata apenas de ir 
ao cabeleireiro pois as pessoas idosas querem atenção, algo que 
tento estar sempre atenta - gostam de conversar, de miminhos, 
beijinhos, no fundo, muito carinho”.
E, assim, se alia a componente profissional à afetiva, essencial 
ao bem-estar dos utentes.
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histórias de vida

Manuel Gomes Ferreira: 
Tributo a um homem bom
Profundamente devoto a Deus, Manuel Gomes 
Ferreira sempre guiou a sua vida através dos 
princípios ligados à Igreja. Depois de integrar a 
Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, man-
teve a sua devoção e continuou a ser acólito nas 
missas do Lar. Deus chamou-o em março findo.
Natural da freguesia de Carreira, Manuel Go-
mes Ferreira completaria 83 anos não fossem os 
problemas de saúde terem-lhe  ceifado a vida. 
Quando integrou o Centro Social Comenda-
dora Maria Eva Nunes Corrêa em Silveiros, em 
2005, as condições em sua casa eram poucas e a 
excelência das instalações do Centro Social fo-
ram decisivas na sua tomada de decisão. Se, no 
início, existiam reticências relativamente a ficar 
no lar, rapidamente se perderam quando cons-
tatou que era uma boa opção. A esposa, Maria 
Amélia, integrou o Lar em Silveiros e, mais tar-
de, o Lar Nossa Senhora da Misericórdia. O Sr. 
Manuel ficou por Silveiros. Uma separação ne-
cessária, mas que nunca foi entrave a estarem 
juntos, visitando-a sempre que possível, num 
ritual de bem-querer à sua esposa, até ao seu 
falecimento.
A história da sua vida inicia-se no dia 24 de 
março de 1932, altura em que nasce como filho 
primogénito do casal Manuel e Miquelina Fer-
reira. A família fica completa com o nascimento 
de mais duas irmãs (Maria e Carminda) e um 
irmão (Adélio). Lavradores, mudaram-se para 
Fonte Coberta assim que o pai de família Ma-
nuel regressou do Brasil, onde amealhou o su-
ficiente para ter a sua própria terra. Dos hábitos 
da família fazia parte rezar o terço todas as noi-
tes, uma rotina que o influenciaria para sempre.
Como tantos outros do seu tempo, o Sr. Manuel 
viveu grandes dificuldades e, por isso, só lhe foi 
possível frequentar a escola até à terceira classe. 
Muito cedo, foi servir para casas de boas famí-
lias na lavoura recordando que a primeira que 
lhe deu emprego se encontra mesmo em frente 
ao Lar que o acolheu, tendo como função, es-
sencialmente, guardar o gado.
À lavoura juntou a função de padeiro, profissão 
que exercia à noite. Depois, foi numa empresa 
de Espinho que encontrou o seu sustento, nos 
caminhos-de-ferro. Mais tarde, regressou à 
terra e, durante cerca de 30 anos, encontrou o 
seu meio de subsistência numa serração em Sil-
veiros.
Casou aos 32 anos com Maria Amélia e, apesar 
de Deus não lhes dar a possibilidade de terem 

filhos, foi feliz. Regressou a S. Miguel da Carreira onde vi-
veu até ingressar no lar.
Sempre mostrou uma grande vontade em ajudar os ou-
tros e a melhor forma de o fazer, foi dedicar-se à Igreja. 
Foi mordomo durante 20 anos e tesoureiro das almas du-
rante 25 anos na freguesia de Carreira. Também ajudava 
nas festas da freguesia, nomeadamente na organização 
das procissões e fazia peditórios da Confraria do Espírito 
Santo de Coura.
Um dos seus hábitos nos meses de Maria era levar o seu 
irmão Adélio, 16 anos mais novo, a tocar o sino, todas as 
manhãs, às 6h00, em Fonte Coberta onde era mordomo, 
ainda era solteiro.
Quando integrou o Centro Social Comendadora Maria 
Eva Nunes Corrêa mostrou ser muito ativo, desenvolven-
do atividades diárias que o faziam feliz. Foi, assim, res-
ponsável por uma pequena horta onde cultivava legumes. 
Também encontrava muita felicidade em ajudar na jardi-
nagem e noutras tarefas.
Sempre apreciou os passeios e era conhecido por ser brin-
calhão. Uma das formas de passar o tempo era também 
escrever poesia. Do Centro Social de Silveiros, gostava da 
pureza, longe da cidade e do trânsito e da excelência dos 
espaços. “É um bom sítio para se viver” dizia.

Este é um justo tributo ao homem bom que foi e que 
ficará na memória de todos aqueles que lidaram 
com ele e com a sua boa disposição.
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honrar o passado

São Tiago: A nostalgia de um nome
Prof. Ilídio Torres | Mordomo do Arquivo Histórico

Antiga Capela de São Tiago

Primitivos Armazéns de São Tiago

Uma, duas, três, quiçá, a vetusta quarta geração onde se possa esbarrar com 
a recordação de uma já ida infraestrutura religiosa, um saudável remexer no 
passado barcelense, a Capela de São Tiago – uma das que, como outras, já não 
existem.
Curioso o efeito que esse nome possa ter na minha geração e, ainda fresco, 
consegue-o assimilar a um extinto estabelecimento comercial da Avenida 
Combatentes da Grande Guerra, ali muito vizinho da Escola Gonçalo Pereira, 
os denominados Armazéns de S. Tiago, hoje, um negócio de “chineses”- mui-
tas as personalidades envolvidas estão intimamente ligadas a essa unidade de-
dicada ao comércio de tecidos, estão ainda latentes e não foram sorvidos pelo 
inexorável ostracismo.
Este melancólico devaneio convida a uma abordagem a esse nome motivador, 
uma sacudidela agradável no vaguear por estas velharias barcelenses. 

Porquê São Tiago?
Essa estrutura comercial teve as suas origens e foi mesmo a continuidade de 
outro, homónimo, que existiu na esquina do Largo da Porta Nova com a Rua D. 
Diogo Pinheiro, construída no dealbar do século vinte, sítio onde funcionou o 
Café Serra e, no andar superior, na parte mais recôndita, o abrigo do ABC, um 
clube com origens académicas pioneiro do desporto barcelense. Seria aí que 
depois se instalaria o Banco Pinto & Sotto Mayor. 
Identificada essa área, é tempo para lembrar que nesse mesmo sítio existiu a 
Capela de São Tiago, dizem que pertença da Misericórdia de Barcelos respon-
sável pela manutenção do serviço religioso. 
É que mesmo em frente se encontrava a Cadeia Municipal instalada na Torre de 

Menagem, a única sobre-
vivente do conjunto amu-
ralhado que as sucessivas 
investidas da administra-
ção camarária consegui-
ram derrubar a coberto do 
poder central. Uma des-
sas operações decorreu 
em Julho de 1797, quando 
parte foi derrubada, a que 
corria da Porta Nova para 
nascente, mais concre-
tamente para as bandas 
do Totta e Açores – essa 
tarefa acabou por fazer 
desaparecer a Capela da 

Senhora da Abadia cuja imagem, lampião e sineta foram trasladados para a 
referida Capela de S. Tiago em frente da Cadeia Municipal, estabelecimento 
que funcionou até à construção da também já extinta, Nova, fruto de uma ação 
filantrópica de Paulo Felisberto. 
Uma das particularidades da vizinhança entre a citada Cadeia e a Capela de 
São Tiago residiu na possibilidade de os presos conseguirem, minimamente, 
acompanharem a seu modo, o serviço religioso mais concretamente a missa 
dominical.
Esta pretensão dos cidadãos presos tem reminiscências mais antigas se tiver-
mos em linha de conta um pedido apresentado à Câmara Municipal de Bar-
celos pelos mesmos presos com a finalidade de a autarquia sensibilizar os 
barcelenses mais afortunados para o restauro da referida capela que se encon-

trava muito depauperada, e assim, 
na qualidade de católicos, poderem 
ouvir a missa (segundo um docu-
mento apresentado na Sessão da 
Câmara de 17 de setembro de 1715).
Entretanto, em 1902, o comercian-
te Aurélio Ramos adquiriu o espa-
ço onde se encontrava a Capela de 
São Tiago com o fito de a demolir e 
dar lugar ao tal estabelecimento co-
mercial. O acordo foi estabelecido e 
deixou no ar a dúvida sobre a pro-
priedade da infraestrutura ou então 
tudo decorreu numa legalidade des-
conhecida.
Interessante que o retábulo da Ca-
pela de S. Tiago foi parar à Cadeia 
onde era celebrada missa e a ima-
gem da Senhora da Abadia passou a 
fazer parte do acervo da Misericór-
dia. Entretanto e o curioso reside no 
facto de que Aurélio Ramos tinha no 
contrato com a Câmara Municipal 
a obrigação de colocar um pequeno 
altar numa das janelas viradas para 
a Cadeia e assim permitir o acom-
panhamento a missa pelos presos!
Resultado: o contrato nunca foi 
cumprido e o sino desapareceu le-
vado por alguém!
Verdades que se vão esvaindo no 
tempo e apodrecem no bafio dos ar-
quivos mas que não perecem!
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mais património

A origem do Santo Lenho
Aos 8 dias de Fevereiro de 1818, estando em meza o provedor, e ir-
mãos della abaixo assignados, depois de deferirem aos requerimen-
tos occurentes, disse elle provedor que elle tinha hum verdadeiro 
Santo Lenho com autentica, em huma cruz de prata de filigrana, 
que tem alem desta precioza relíquia, que tem no meio, mais sin-
co relíquias de santos nos braços, a qual tinha na maior estimação, 
e consideração, a qual tinha sido dada pello sereníssimo senhor D. 
Gaspar arcebispo de Braga, que foi, a qual aprezentou nesta meza, e 
sabendo elle, que esta Santa Caza para a perorcição que faz todos os 
annos na noite de Quinta Feira Santa, segundo o seu Compromisso, 
pedia antigamente o Sancto Lenho, que tem a confraria do Senhor 
Bom Jezus da Cruz desta villa, que o conduzia, por obzequio, o ca-
bido da collegiada insigne, e o tornava a levar; e por se evitar este 
incommodo se mandara fazer huma cruz fingindosse esta santa re-
líquia, se rezolvia apezar do incomparavel gosto, que tinha de a pos-
suhir, cede-la a esta Santa Caza para ser levada na dita perorcição, 
e expor-se á veneração do povo, sacrifício que faz, pelo dezejo, que 
sempre tem tido de tudo nesta Santa Caza va em aumento, e se fas-
sa com a maior decencia, e perfeição: com a condição, que no cazo 
que em algum tempo do mundo se deixe de fazer nesta Santa Caza 
a dita perorceção, ou se fassa sem ir nella o mesmo Santo Lenho, 
neste cazo, ou de não se expor a veneração do povo naquella igreja o 
mesmo Santo Lenho, se entregara este aos sussessores da caza delle 
provedor, ou de seu mano Andre de Gouveia Mendanha Felgueira 
Gaio, e não os tendo aos senhores do sollar de Airó; dezejando que 
os irmãos da meza perpetuem do modo possível a memoria desta 
oferta, e sacrificio que faz; e por todos os irmãos da meza foi dito 
aceitavão aquella com as condições que ficão referidas, e para cons-
tar fiz este termo eu Luis Lopes Velloso Barreto escrivam da meza, 
que o escrevi. [seguem-se sete assinaturas].

Arquivo Histórico Santa Casa da Misericórdia de Barcelos
Livro de termos da Mesa 1803-1822, fls. 83-83v

O Santo Lenho é um dos artefactos 
de arte sacra que integra a Procis-
são das Endoenças. A sua origem é 
conhecida através de um documento 
transcrito pelo Prof. Doutor Joaquim 
Vinhas aquando o desenvolvimento 
de trabalhos de pesquisa. 
Este termo encontra-se no Livro de 
Termos da Meza de 1803-1822, que 
integra atualmente o Arquivo Histó-
rico situado no Núcleo Museológico 
desta Santa Casa.
Apresentamos a transcrição confor-
me o original da época.
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mais saúde

Pilates 
na gravidez: 
Sim ou não?

Cristina Vilas Boas | Fisioterapeuta

A gravidez é uma fase na qual ocorrem grandes alterações 
a nível fisiológico, emocional e hormonal. É também uma 
fase em que surgem inúmeras dúvidas, medos e receios. 
Uma das dúvidas mais frequentes é se o exercício físico 
durante a gravidez é benéfico ou não.

Na opinião geral e com base em vários estudos realizados 
o exercício físico é altamente recomendado para a maio-
ria das mulheres durante a gravidez, tanto aplicado indi-
vidualmente como em grupo, e é tão seguro para a mãe 
como para o feto. 
O exercício beneficia tanto a nível físico como a nível 
emocional e irá ajudar a grávida a manter o seu equilíbrio, 
fazendo com que as alterações físicas decorrentes da gra-
videz ocorram de uma forma mais controlada e confortá-
vel. 
O objetivo principal deverá ser a manutenção de um bom 
nível físico e emocional durante a gestação, sem querer 
atingir um pico de fitness nem treinar para competição.
Dentro das várias modalidades de exercício encontramos 
o Pilates Clínico (PC). O Pilates Clínico é a versão tera-
pêutica do Pilates Tradicional (implementado por Joseph 
Pilates), dado exclusivamente por fisioterapeutas e é usa-
do tanto no condicionamento físico como na prevenção e 
tratamento. Os exercícios de PC focam principalmente na 
postura e alinhamento corporal, no recrutamento e for-
talecimento dos músculos profundos estabilizadores da 
coluna vertebral e na respiração.

Benefícios do Pilates Clínico:

- Aumenta a força muscular e a flexibilidade 

- Fortalece a musculatura específica para a gravidez e parto

- Reeduca a respiração

- Melhora o equilíbrio e consciência corporal (autocorreção 
e autocontrolo)

- Promove uma boa postura

- Melhora a circulação

- Diminui as queixas físicas (dores na coluna vertebral, 
fadiga, obstipação, entre outros)

- Relaxa e reduz o stress

- Aumenta a autoestima e a sensação de bem-estar

- Melhora a forma física, desenvolvendo uma imagem 
corporal positiva

“A saúde da mulher não é meramente a ausência 
de doença, mas sim um estado completo de bem 

estar físico, mental e social” (OMS)

Inicia-se com uma avaliação cuidada, tanto da parte mé-
dica como do fisioterapeuta que lhe orientará os exercí-
cios. A prescrição dos exercícios de PC é individualizada 
para cada uma e adaptada ao período gestacional e deve 
ter em conta aspetos importantes como os objetivos que a 
grávida tem com a prática desta modalidade, a sua condi-
ção física (se é sedentária, praticante regular de exercício 
físico ou até mesmo atleta) e o seu estado de saúde em 
geral (se existe alguma contraindicação à pratica de exer-
cício).
Tendo em conta que o aumento do peso (nomeadamente 
aumento do volume abdominal) e do volume mamário, as 
alterações posturais, a ação hormonal e por sua vez a laxi-
dez ligamentar são muitas vezes causadores de dor e des-
confortos e de uma maior fragilidade articular, o PC surge 
como um forte aliado à gravidez. Fortalece a musculatura 
mais profunda da coluna vertebral, ajuda na estabilização 
vertebral e no controlo muscular, e, desta forma, minimi-
za as queixas mais comuns (dores na coluna vertebral e 
cintura pélvica).
Os músculos do pavimento pélvico não devem ser esque-
cidos, principalmente nesta fase, devido ao seu grande 
papel no controlo do peso visceral e no controlo dos es-
fíncteres. O aumento do peso uterino, as alterações hor-
monais durante a gravidez e o momento do parto em si 
poderão constituir um grande desafio a estes músculos. 
Assim, os exercícios do pavimento pélvico são também 
incluídos no programa de exercícios de PC com o objetivo 
de os fortalecer de forma funcional, contribuindo para a 
diminuição do impacto que a gestação e o parto possam 
causar.
Assim, na ausência de contraindicações, a prática de Pila-
tes Clínico é altamente aconselhada. A gestante com prá-
tica regular de Pilates Clínico, bem como de outras for-
mas de exercício físico controlado e supervisionado por 
profissionais, enfrentará a gravidez e o parto com maior 
confiança, determinação e de forma saudável.    

Este serviço encontra-se disponível no Centro de Medicina Física e de 
Reabilitação (Quinta da Ordem, Rua Dr. Santos Júnior. tel. 253 181 110 
ou email: fisioterapia@misericordiabarcelos.pt)
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Manutenção:
Uma prioridade na UCCI de Santo António
O serviço de Medicina Física e de Reabilitação encontra-
-se integrado na Unidade de Cuidados Continuados In-
tegrados de Santo António e visa prevenir e melhorar as 
complicações inerentes às diversas patologias referencia-
das, promover a reabilitação e a reeducação funcional de 
acordo com o potencial de cada utente, com o objetivo de 
devolver a sua autonomia nas atividades de vida diária e 
qualidade de vida.
O espaço físico situa-se no piso inferior do edifício, é 
composto por três áreas independentes, respetivamente, 
um gabinete médico, uma sala de eletroterapia e um giná-
sio equipado com o material necessário para a prestação 
dos melhores cuidados. A equipa é liderada pelo Médico 
Fisiatra e constituída por mais 2 Fisioterapeutas, 1 Enfer-
meiro de Reabilitação, 1 Terapeuta Ocupacional e 1 Tera-
peuta da Fala. O apoio é prestado diariamente de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 16h30, e aos sábados, das 9h às 
13h, abrangendo todos os utentes integrados na Unidade 
de Longa Duração e Manutenção.
Após 5 meses de funcionamento, a equipa interveio em 
utentes com sequelas de patologia muito diversa, no-
meadamente patologia ortopédica, neurológica, cardio-
-respiratória e oncológica. Do foro ortopédico, houve 
intervenção em sequelas de fraturas e artroplastias; do 
neurológico sequelas de acidentes vasculares cerebrais, 

traumatismos Vertebro medulares, TCE e processos de-
menciais associados posteriormente a patologia respira-
tória. A Intervenção dos técnicos de reabilitação na UCCI, 
não é limitada apenas aos espaços terapêuticos definidos, 
mas também nas diferentes atividades do utente durante 
o dia, integrando a Equipa Multidisciplinar promovendo 
aquisição de estratégicas desde os autocuidados à loco-
moção em conjunto com familiares para preparação da 
alta do utente e a melhor integração.

A equipa de Reabilitação
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mais projetos

"Vidas - Valorização e Inovação em 
Demências" em curso

Está em curso o projeto “Vidas – Valoriza-
ção e Inovação em Demências” no Lar Nossa 

Senhora da Misericórdia, da Santa Casa 
da Misericórdia de Barcelos, sendo aquela 
a única estrutura residencial para pessoas 

idosas de Barcelos a fazer parte deste proje-
to-piloto lançado pela União das Misericór-

dias Portuguesas (UMP). 

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 representou 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.
Para a coordenadora geral da terceira idade, Ana Rosa Mi-
randa, “trata-se de um projeto muito importante e opor-
tuno, atendendo ao novo tipo de envelhecimento popula-
cional em que há um aumento substancial da esperança 
de vida e, como consequência, existe um aumento das 
demências no grupo etário mais elevado. De facto, senti-
mos uma procura crescente por parte da comunidade para 
uma resposta social especializada nesta área de forma a 
que os seus familiares sejam tratados adequadamente 
sendo-lhes garantida a qualidade de vida que merecem”.
Numa primeira fase, este visou identificar a população 
com demência que já se encontra a receber cuidados em 
lar, usando recursos existentes, adaptando os espaços e 
qualificando o pessoal.
Segundo um dos seis psicólogos destacados a nível na-
cional pela UMP, Dr. Mário Rodrigues, na primeira fase 
do projeto, foi realizada uma recolha de dados pessoais e 
clínicos e uma avaliação neuro-psicológica dos utentes de 
lar, um trabalho realizado até meados de dezembro.
Em janeiro iniciou a segunda fase, que consistiu no levan-
tamento das necessidades de  adaptação das infraestru-
turas às pessoas com demências com o objetivo do bem-

-estar dos utentes. A Santa Casa contou com 
apoio técnico de um grupo de peritos da UMP. 
Na 3ª fase, foi dada formação às equipas do 
lar, ou seja, coordenação geral, direção téc-
nica, médico, enfermeiros, monitoras, aju-
dantes de lar e terapeuta ocupacional, com o 
objetivo de desenvolver competências, com 
componentes específicas nas vertentes cog-
nitiva e de terapia relacional, a quem prestam 
cuidados a pessoas com demência.
No dia 27 de março, realizou – se em Fátima 
o Seminário de Encerramento do “ Projeto Vi-
das”. O Dr. Manuel Lemos agradeceu a todas 
as Misericórdias e às I.P.S.S. participantes 
nesse Projeto Piloto, dizendo que todas tive-
ram Nota Positiva pelo seu envolvimento e 
empenho. Agradeceu em especial ao Dr. Cal-
das como responsável pelo desenvolvimento 
do “Projeto Vidas 1”. Terminou afirmando que 
através do Vidas conseguimos contribuir para 
melhorar os cuidados a uma doença que afeta 
milhares de Famílias em Portugal.
As Misericórdias envolvidas neste Projeto 
Piloto estarão a partir de agora aptas para se 
candidatarem ao Portugal 2020 e serem pio-
neiras na Remodelação / Adaptação dos seus 
espaços nas E.R.P.P.I. – Lares alvos deste tra-
balho, assim estas Santas Casas estão prepa-
radas para criarem uma nova Resposta para 
Pessoas Idosas ao nível das Demências.

www.misericordiabarcelos.pt
https://www.facebook.com/MisericordiaBarcelos
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mais social

Dicas de poupança
Utilizar iluminação de forma eficiente
Ana Ferreira | Coordenadora Geral  da Ação Social

A energia é uma fonte da qual o ser humano se tornou 
completamente dependente. Esta dependência tem por 
base o estilo de vida que todos adotamos. O acesso à 
energia torna-se, por isso, um pilar fundamental para o 
desenvolvimento da sociedade. 
A evolução tecnológica da sociedade nem sempre se tra-
duz num consumo mais eficiente das energias. 
Em termos reais, o consumo energético eficiente reflete-
-se numa diminuição do valor das faturas e numa redução 
do impacto negativo na qualidade de vida em termos am-
bientais.
No domínio doméstico cada cidadão pode e deve desem-
penhar um papel ativo na utilização mais eficiente da 

Urge alterar os nossos padrões de consumo 
e uma utilização consciente e racional dos 
recursos energéticos. A eficiência energé-
tica significa poupar energia e utilizá-la de 
forma eficiente e, sobretudo, inteligente de 
modo a conseguir mais por menos.

Em termos de iluminação, importa ter em conta o seguinte:
- A existência de vários interruptores ao longo dos espaços é importante para que sejam acionados somente 
os necessários;
- A utilização de lâmpadas de baixo consumo, que duram 8 vezes mais e contribuem diretamente para uma 
economia de 80% do consumo;
- O aproveitamento máximo da luz natural;
- Não deixar as lâmpadas acesas nos espaços que não se encontram ocupados;
- Controlar, mediante um programador ou interruptor crepuscular, a iluminação de espaços exteriores;
- A escolha da lâmpada adequada a cada local reveste-se de extrema importância. Assim existem no merca-
do 4 tipos principais de lâmpadas, das quais se podem realçar as fluorescentes e as fluorescentes compactas, 
uma vez que são as mais económicas. Estas lâmpadas emitem a mesma luz que uma lâmpada incandescente 
convencional, sendo que o seu consumo energético é 80% inferior.

energia através de medidas simples. 
Iniciamos este ciclo “Dicas de Poupança” com a impor-
tância de um consumo energético consciente efetuado 
através da iluminação de espaços.

A sua utilização pro-
porciona mais luz do 
que as tradicionais, 
sendo que o seu pe-
ríodo de vida é 2 a 3 
vezes maior, mas, a 
eficiência energética 
e os custos de explo-
ração são elevados 
quando comparados 
com as fluorescentes 
compactas.

A sua  utilização deve 
restringir-se apenas 
aos locais onde não 
é possível a substi-
tuição por tecnologia 
fluorescente, uma vez 
que este tipo de ilu-
minação apresenta 
níveis de eficiência e 
fiabilidade reduzidos.

Recomendadas para 
espaços como co-
zinhas, corredores, 
escritórios, aparca-
mentos e outros lo-
cais cuja componente 
estética não seja fun-
damental.

A sua utilização apre-
senta um consumo de 
energia 80% inferior 
às lâmpadas tradicio-
nais e apresentam-se 
como a melhor so-
lução na iluminação 
permanente, exterior 
ou interior, e em ilu-
minação de seguran-
ça. 

A tecnologia mais re-
cente. Devido ao seu 
baixo consumo de 
energia e elevada du-
rabilidade tornam-se 
particularmente eco-
nómicas e amigas do 
ambiente. Os raios de 
luz deste tipo de lâm-
padas são totalmente 
isentos de ultraviole-
ta e infravermelho.

Halogéneas Incandescentes normais Fluorescentes tubulares Fluorescentes compactas LED

Os diversos tipos de lâmpadas:
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espaço aberto

Quadra de Amor
"Quando os passarinhos choram
Sem motivo para o fazer,
Também o meu coração chora
Por há muito sem te ver!"

José Coelho (E.R.P.I. - CSCMENC)

Este espaço destina-se aos nossos utentes, familiares, colaboradores e comunidade. Envie as suas propos-
tas para o Email: isabel.oliveira@misericordiabarcelos.pt

“ Oração a S. José “
Oh, bem-aventurado S. José
A vós recorremos em nossas tribulações e 
havendo implorado a socorro à vossa San-
tíssima esposa, pedimos com toda a con-
fiança à vossa protecção pelo afecto que 
vos uniu à Vossa Imaculada Conceição.
Pela vossa intercepção vos pedimos que 
nos assistais em nossas necessidades com 
vosso poder e auxílio.
Protegei-nos oh potentíssimo guarda da 
sagrada família os filhos escolhidos de Je-
sus Cristo.
Preserva-nos oh Pai amantíssimo de todos 
contágios das doutrinas irónicos e de cor-
rupção.
Sede – nos propícios e assistimos do alto 
do céu neste com bate do poder das trevas. 
E assim como outrora livrai nos oh Meni-
no Jesus do perigo de morte e protegei nos 
com vossa protecção.
Implorando vosso exemplo e com vosso 
auxílio possamos viver santamente, viver 
piedosamente e alcançar no ceú à vossa 
bem-aventurança eterna.
Assim seja.

    D. Ana Eugénia Araújo (Lar Rainha D. 
Leonor)

  Beatriz, 6 anos, Centro Infantil de Barcelos

Receita de Bolo de Ananás
Ingredientes:
. Farinha com fermento – 3 malgas tamanho médio - 
+- 300 gr
. Açúcar – 3 malgas +- 300 gr
. 7 Ovos
. Sumo de uma laranja
. 1 Lata de ananas (escorrer o sumo e reservar)

Preparação:
. Untar a forma do bolo com manteiga, depois com açúcar 
caramelizado e por fim borrifar com açúcar.
. Dispor as rodelas na forma
. Mexer bem com batedeira a farinha, o açúcar, o sumo da 
laranja, as gemas. Bater à parte as claras e depois juntar 
ao preparado anterior. Mexer tudo bem.
. Verter a massa na forma do bolo e levar ao forno durante 
+- 1 Hora, ir verificando com um palito. Quando este sair 
seco é porque o Bolo está pronto.
Bom Apetite!!!
                                                 D. Fé do Rosário ( Centro de Dia  )

Citação
" Se devemos ter rugas na fronte, 
que elas se não formem no nosso 
coração. O espírito não deve en-
velhecer"                                  Garfield

D. Eduarda Mancelos 
(Lar St.º André)
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breves

próximas atividades

*Também a realizar nos meses seguintes, exceto em agosto 

INFÂNCIA

Maio
- Visita à Festa das Cruzes 
- Festa do Dia da Mãe, com dança 
e lanche convívio
- Visita à Quinta das Manas (Guimarães) 
- Visita à Biblioteca Municipal de Barcelos 
- Visita ao Oceanário – CSCMENC
- Semana Aberta das AEC’s 
- Visita ao Jardim Zoológico (Maia) 
- “Encontro das Famílias” 
- Convívio na Caixa Mágica (Esposende) 
- Visita à Quinta dos Pentieiros 
(Ponte de Lima)
- Visita ao Estádio Cidade de Barcelos – 
- Visita à Quinta de Santo Inácio (Gaia) 
- Visita ao Estádio do Dragão e 
Porto Canal (Porto)

APAC cantou os Reis

Santa Casa recebeu turcos e italianos

ACIB no IRSI

TERCEIRA IDADE

Maio
Missa Comemorativa do Dia da Mãe
Campeonato de Boccia Sénior*
Projeto "Bem Envelhecer"*
Passeio a Fátima (idosos dependentes)
Comemoração do Dia da Família

Junho
Praia
Intercâmbio Interinstitucional Vila das Aves
Comemoração dos Santos Populares no CSCMENC
Peregrinação a Nª Sr.ª da Franqueira
Marchas Populares da cidade de Barcelos

Julho
Comemoração do Dia dos Avós
Final do Campeonato de Boccia Sénior
Passeio a São Bento da Porta Aberta
Passeio à Igreja Bom Jesus de Matosinhos
Visita à Igreja de São Gonçalo de Amarante
Passeio ao Santuário de São Bento das Peras - Vizela
Passeio à Praia Fluvial de Prado

Agosto
Passeio ao Forte de Valença
Passeio a Vieira do Minho
Visita à Igreja de São Bartolomeu do Mar
Passeio à Ribeira de Gaia

Os alunos do 8ºE da Escola Se-
cundária Alcaides Faria apresen-
taram a peça de teatro "A Carochi-
nha" aos idosos dos Lar Rainha D. 
Leonor / da Misericórdia, hoje. 
A iniciativa, que culminou com 
o cantar de músicas tradicionais, 
realizou-se no âmbito do projeto 
EDP Com Vida Solidária.

ESAF no LRDL

A Santa Casa recebeu alunos da Turquia e de Itália numa 
parceria da Associação Intercultural Amigos da Mobili-
dade (AIAM), uma associação, sediada em Barcelos, que 
dinamiza e apoia programas que promovam a mobilidade 
internacional, os encontros internacionais em torno de 

temas de interesse mútuo, a multiculturalidade e a inter-
culturalidade. 
Foi no Centro Infantil de Barcelos e no Lar Rainha D. Leo-
nor que os alunos interagiram com as crianças e idosos 
da instituição.

Em Janeiro, a Associação Co-
mercial e Industrial de Barcelos 
promoveu no Infantário Rainha 
Santa Isabel atividades de Educa-
ção para a Cidadania e Educação 
Rodoviária, dirigidas às crian-
ças do pré-escolar. Foi uma ma-
nhã muito divertida e de muitas 
aprendizagens!

Os meninos da Associação de 
Pais e Amigos de Crianças canta-
ram os Reis nos Serviços Centrais 
desta Santa Casa e no Lar Rainha 
D. Leonor alegrando com o seu 
entusiasmo e as suas músicas os 
corpos gerentes e os colaborado-
res presentes.

Coordenação: Vítor Coutinho/ Paulo Pereira
Redação: Isabel Oliveira / Prof. Ilídio Torres
Colaboradores: Diretor Geral / Coordenadoras Gerais
/ Diretores Técnicos/Técnicos / Prof. Ilídio Torres
Conceção Gráfica: Isabel Oliveira
Edição: abril 2015
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

Fi
ch

a 
Té

cn
ic

a

Junho
- Reuniões de Pais – todos os setores
- Festa do Dia Mundial da Criança 
- Passeio ao Parque Biológico (Gaia) 
- Visita à Quinta Pedagógica (Braga) 
- Visita ao Museu de Olaria
- Visita à Quinta de Santo Inácio (Gaia) 
- Visita ao CECAC (Viana do Castelo) – 
- Visita ao Sea Life (Porto) 
- Visita à PSP de Barcelos 
- Festa de Final do Ano Letivo “Marchas 
Populares”
- Início da época balnear – praia 
de Apúlia

Julho
- Gala de Finalistas
- Visita ao Barco Gil Eanes (Viana do 
Castelo) 
- Visita à Quinta de Santo Inácio (Gaia) 




