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Como Mesário e Secretário da Santa 
Casa da Misericórdia de Barcelos coube-
-me, nesta edição, dar-vos conta do que 
de mais relevante aconteceu nos últimos 
meses, bem como do que projetamos para 
os tempos mais próximos.
Apostar em soluções tecnológicas inova-
doras que facilitem ao idoso pedir auxílio 
em situações inesperadas e que permitam 
às famílias acompanhar de uma forma 
mais próxima a saúde dos seus idosos.
Projetar e concluir, com sucesso, um pro-
cesso de certificação da formação que 
permita à Santa Casa aceder a fundos 
europeus específicos e melhorar as com-
petências dos atuais e futuros colabora-
dores.
Reformular a Animação Sociocultural na 
Terceira Idade e Saúde para melhorar a 
estimulação dos nossos utentes e a sua 
qualidade de vida.
Renegociar acordos com o Estado para 
aumentar as receitas de uma valência de 
sustentabilidade económica difícil como 

Carlos Vinagre
Secretário

é a Infância. 
Investir na melhoria de equipamentos e 
em soluções de sustentabilidade energé-
tica que permitam à Santa Casa poupan-
ças mensais significativas nos consumos 
de energia.

Estes são alguns dos temas que aborda-
mos nesta edição do “Encontro de Gera-
ções”. Temas que espelham o envolvimen-
to e dedicação diária de cada um (desde os 
utentes, voluntários, familiares, colabo-
radores, orgãos sociais) na construção de 
uma Santa Casa mais amiga, mais solidá-
ria, mais empenhada em causas sociais, 
mais eficiente, mais sustentável.

Na superior Ca(u)sa que nos move, e 
sempre guiados pela defesa dos superio-
res interesses da Instituição e dos princí-
pios constantes do seu Compromisso, to-
dos juntos seremos sempre poucos. Seja, 
por isso, sempre bem-vindo a esta Ca(u)sa 
quem vier por bem.

P. 18  

P. 20  

P. 21  

P. 22  

P. 25  

P. 26

P. 27

Mais Notícias

Mais Terceira Idade

Especial

Mais Infância

Mais Social

Entrevista com...

Mais Saúde

As Festas em Imagens

Dicas de Poupança

Honrar o Passado

Histórias de Vida

Mais Património

Espaço Aberto

Próximas atividades



Encontro de Gerações 

3

mais notícias

Provedor assumiu cargo na União das Misericórdias 
Portuguesas

O Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos 
(SCMB), Vítor Coutinho, assumiu o cargo de 2º suplente 
da Assembleia Geral da União das Misericórdias Portu-
guesas, a convite de Manuel Lemos, que inicia agora o seu 
quarto mandato.
“A nomeação para este cargo é uma honra e um orgulho 
para Barcelos. Trata-se de uma grande responsabilidade, 
sinal de reconhecimento do trabalho desta Santa Casa” 
afirmou o Provedor da SCMB.
A presidência da Assembleia Geral foi assumida por José 
Peneda (Matosinhos), do Conselho Nacional por Francis-
co Araújo (Arcos de Valdevez), do Secretariado Nacional 
por Manuel Lemos (Porto) e do Conselho Fiscal por Licí-
nio Pina (Seia).
Vítor Coutinho sucede, assim, ao antigo Provedor da 
SCMB, Mário de Azevedo, fundador da UMP, que ocupou 
vários cargos desde presidente do conselho fiscal a secre-
tário da Mesa da AG. Foi, ainda, diretor do Jornal “A Voz 
das Misericórdias”.
A cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais 

Santa Casa renegociou acordo com Segurança Social

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos (SCMB) assinou um acordo de 
cooperação com o Instituto de Segurança Social IP/ Centro Distrital de Braga, 
relativamente à creche do Centro Infantil de Barcelos, que estabelece a pas-
sagem do acordo atípico- de há vários anos - para típico, alterando assim a 
comparticipação financeira no equipamento da SCMB com mais crianças.
Na assinatura do protocolo estiveram presentes o Provedor Vítor Coutinho, 
Vice-Provedor Nuno Reis, em representação da SCMB, e Rui Barreira, em re-

presentação do Instituto de Seguran-
ça Social de Braga.
A capacidade do estabelecimento 
passou agora para 58 crianças (8 em 
berçário, 14 em sala dos 12 aos 24 me-
ses e 36 em sala dos 24 aos 36 meses) 
com a criação de uma sala para 14 
crianças, com a adaptação de casas 
de banho a creche e a criação de uma 
ludoteca. Este aumento de capacida-
de irá permitir canalizar, mais tar-
de, meninos para o pré-escolar, uma 
das respostas com menos utentes. O 
acordo de três anos abrange 46 dessas 
crianças. As comparticipações fami-
liares continuarão a ser determinadas 
de forma proporcional ao rendimento 
do agregado familiar dos utentes.
O Provedor congratula-se com este 
protocolo assinado no dia 23 de no-
vembro passado, uma vez que estava 
prometido há algum tempo, sendo 
esta a relação de confiança que preva-
lece entre a SCMB e o Estado e de for-
ma intrínseca o reconhecimento pelo 
trabalho desenvolvido por esta Mesa 
Administrativa.

decorreu, no dia 5 de dezembro de 2015, no Centro João 
Paulo II, em Fátima, onde o presidente honorário, Vítor 
Melícias foi homenageado com uma escultura.
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Plano de Atividades e orçamento para 2016 aprovados

O Plano de Atividades e o Orçamento para 
2016 da Misericórdia de Barcelos foram 

aprovados por unanimidade em assembleia 
geral ordinária, no dia 29 de novembro.

Cumprindo o ponto um da ordem de trabalhos, o Prove-
dor, Vítor Coutinho, apresentou as atividades para 2016, 
das seis áreas de intervenção da Santa Casa: terceira ida-
de, infância, social, saúde, culto e cultural. 
Relativamente à terceira idade, fez um balanço dos as-
petos que vão continuar a ser uma prioridade, focando, 
igualmente, as novidades nessa área como o projeto-
-piloto da telemonitorização da saúde dos idosos, o apoio 
aos cuidadores informais dos utentes de SAD e CD, a pro-
moção de workshops ou, ainda, a criação de um “espaço 
multissensorial”, entre outros.
Quanto à infância, frisou a importância da formação da 
equipa pedagógica adequada às novas realidades assim 
como a dinamização das questões ambientais e solidárias 
no projeto educativo.
No que diz respeito ao social, o Provedor mencionou a 
manutenção da Cantina Social, o crescimento do projeto 
“ELOS” com a criação de uma bolsa de fundos para apoio 
na aquisição de ajudas técnicas, o desenvolvimento do 
Gabinete de Apoio ao Utente e à Comunidade (GAUC) 
e, ainda, a dinamização do projeto RLIS – Rede Local de 
Inserção Social, que se encontra em fase de candidatura.
Referindo-se à saúde, revelou a necessidade de um novo 
olhar na reabilitação com a criação de novas especiali-
dades médicas, a dinamização dos serviços de “saúde e 

bem-estar” e a conquista de novos parceiros, no Centro 
de Medicina Física e de Reabilitação.
Já na Unidade de Cuidados Continuados Integrados de 
Santo António propõe-se a criação de um novo paradig-
ma assistencial “A Magia dos Afetos”, o desenvolvimento 
dos espaços envolventes como a horta terapêutica, entre 
outros aspetos.
Por fim, relativamente ao culto, Vítor Coutinho frisou a 
manutenção do serviço religioso em articulação com to-
das as entidades eclesiásticas do concelho e das ativida-
des anuais como a procissão das Endoenças ou a peregri-
nação à Franqueira. Em 2016, prevê-se, a nível cultural, a 
dinamização de palestras e jornadas técnicas, exposições 
temáticas e a publicação do III volume dos ”Apontamen-
tos para a História de Barcelos”.
Relativamente ao orçamento para 2016 a prioridade irá 
para obras no Lar da Misericórdia.

Maria de Belém visitou Misericórdia de Barcelos

A candidata à Presidência da República, Maria de Belém, 
visitou, no dia 25 de novembro de 2015, alguns equipa-
mentos da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos para 
conhecer a realidade da instituição e expor algumas das 
suas ideias. 
A presidente da Assembleia Geral da União das Miseri-
córdias Portuguesas foi recebida pela Mesa Administrati-
va e outros membros dos órgãos sociais no Salão Nobre da 
instituição. Tendo sido já vice-provedora da Misericórdia 
de Lisboa, Maria de Belém, mostrou-se conhecedora da 
história das Misericórdias defendendo a valorização do 
ser humano em detrimento do materialismo. 
A antiga ministra da saúde visitou o Lar Rainha D. Leo-
nor, a Unidade de Cuidados Continuados Integrados de 
Santo António e o Centro de Medicina Física e de Rea-
bilitação, equipamentos onde foi possível testemunhar as 
atividades diárias dos utentes.
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Partilha de experiências nas Iªs Jornadas Médicas do 
Baixo Cávado
As I Jornadas Médicas do Baixo Cávado, que decorreram 
no dia 28 de novembro de 2015, no auditório da Santa 
Casa da Misericórdia de Barcelos, numa organização do 
Núcleo de Internato Médico do ACES Cávado III Barce-
los/Esposende e numa coorganização da Misericórdia 
de Barcelos, permitiram o desenvolvimento de temáticas 
importantes, numa partilha de experiências médicas.
Estas jornadas centraram a sua atenção em todos os es-
tádios da vida (criança, adulto e idoso) e ainda no doente 
paliativo, sendo no geral apresentados diversos casos clí-
nicos para ilustrar cada assunto desenvolvido por profis-
sionais de saúde de medicina geral e familiar e de espe-
cialidades médicas como pediatria, neurologia, urologia, 
endocrinologia, nutrição e oncologia.
Os trabalhos iniciaram com a mesa redonda da criança, 
que destacou a temática da obesidade infantil e da hiper-
tensão arterial em idade pediátrica, dois problemas de di-
mensão crescente na nossa sociedade.
Ao final da manhã, a mesa redonda sobre o idoso incidiu 
sobre a demência vascular e prosseguiu, mais tarde, com 

a disfunção erétil.
Já na parte da tarde, foi desenvolvido o tema da hipergli-
cemia intermédia.
Por fim, a dor e as úlceras de pressão no doente paliativo 
foram abordadas numa última mesa redonda.
No final, foram discutidos os pósteres apresentados.

José Gomes de Sá homenageado

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos (SCMB) asso-
ciou-se à Igreja que está a viver o Ano Santo da Miseri-
córdia. Assim, neste tempo do Jubileu Extraordinário da 
Misericórdia a SCMB preparou um programa de ativida-
des e celebrações, que culminará no dia  20 de novembro.
O Papa Francisco pediu que a "Igreja redescubra a rique-
za contida nas obras de misericórdia corporais e espiri-
tuais(...). Todas as vezes que um fiel viver uma ou mais 

destas obras pessoal-
mente obterá sem 
dúvida a indulgência 
jubilar. Daqui o com-
promisso a viver de 
misericórdia para al-
cançar a graça do per-
dão completo e exaus-
tivo pela força do amor 
do Pai que não exclui 
ninguém".
O Jubileu Extraordiná-
rio iniciou oficialmente 
a 8 de dezembro, dia da 
Imaculada Concei-
ção, com a abertura da 
Santa Basílica de São 
Pedro.

Conheça a programação em breve no site www.misericor-
diabarcelos.pt.

Jubileu Extraordinário da 
Misericórdia

SCMB na Procissão dos Passos

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos homenageou 
o benemérito José Gomes Sá, doador do terreno onde se 
encontram as instalações do Centro Social Comendadora 
Maria Eva Nunes Corrêa, pela ocasião do seu 79º aniver-
sário.

A Santa Casa 
da Misericór-
dia de Barcelos 
participou na 
Procissão dos 
Passos promo-
vida pela Pa-
róquia de Bar-
celos, no dia 21 
de fevereiro.
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mais terceira idade

Espírito carnavalesco nos lares

O Carnaval foi muito animado em todos os lares da Mise-
ricórdia de Barcelos.
Os idosos devidamente mascarados, dançaram e diverti-
ram-se ao som de música própria para animar os ânimos.

Carolina do Vale festejou 103 anos

O dia 24 de dezembro foi especial no Lar Nossa Senho-
ra da Misericórdia. Foi na véspera de Natal que se come-
morou o aniversário de Carolina Fernandes do Vale, que 
completou 103 anos de uma longa vida.
Bastante lúcida, a aniversariante estava muito feliz pela 
homenagem e pelo carinho com que foi presenteada. Os 
órgãos sociais, colaboradores e utentes cantaram-lhe os 
parabéns, deixando- a emocionada.
Embora as forças já não sejam muitas, não tem problemas 
sérios de saúde podendo, assim, participar nas atividades 
diárias do lar, nomeadamente nos trabalhos manuais.
Natural de Quintiães, Carolina do Vale encontra-se no 
Lar Nossa Senhora da Misericórdia desde março 2010, 
onde gosta de estar.

Faleceu utente mais idosa

A utente com mais idade da Santa Casa da Misericórdia 
de Barcelos, Virgínia Santos, faleceu, no passado sábado, 
com 106 anos.
A utente encontrava-se há mais de 25 anos no Lar Nossa 
Senhora da Misericórdia e faria 107 anos no próximo mês 
de abril.  Os nossos sentidos pêsames à família.

Dia dos namorados

Projeto Bem-Envelhecer

Campeonato Interno de Boccia

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos iniciou o Cam-
peonato Interno de Boccia entre os equipamentos da ter-
ceira idade e Unidade de Cuidados Continuados Integra-
dos.
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Santa Casa lança projeto inovador para um auxílio 
mais rápido e eficaz ao idoso

O envelhecimento da população 
é, hoje, uma realidade inques-
tionável. Apesar das alterações 
demográficas verificadas, é ne-
cessário que os idosos tenham 
uma boa qualidade de vida, isto 
é, que sejam felizes e que se sin-
tam úteis e integrados numa so-
ciedade em constante evolução. 
As TIC, que têm vindo a ocupar 
um espaço cada vez mais signi-
ficativo e irreversível no dia-a-
-dia de todos, podem contribuir 
para prevenir o isolamento e 
permitir mais cuidados de saú-
de, vigilância e apoio nas tarefas 
do quotidiano. 

Nesse sentido, a Santa Casa 
lançou um projeto-piloto de te-
lemonitorização que está a ser 
testado no Lar Nossa Senho-
ra da Misericórdia (LNSM) e é 
limitado às instalações do lar 
nesta primeira fase. O objetivo, 
numa etapa posterior, é alargar 
a medida ao Serviço de Apoio 
Domiciliário, onde muitos 
utentes não têm retaguarda fa-
miliar e, como tal, são mais frá-
geis nas questões de auxílio em 
casos de problemas de saúde.

Assim, os utentes do LNSM es-
tão a usufruir de um “Ambient 
Assisted Living” (ambientes 
de vida assistida inteligentes e 

apoiados nas Tecnologias de In-
formação e Comunicação) uma 
tecnologia com a marca da em-
presa Finlandesa Vivago.

O que é?
O sistema AAL baseia-se num 
emissor - relógio inteligente -, 
em base point's e num servidor 
e numa aplicação de software.
O relógio, através de sensores, 
recolhe informações sobre al-
terações do bem-estar e capaci-
dade funcional do utente, sem-
pre que é detetado um desvio 
padrão da normalidade do mes-
mo. Possui  igualmente um bo-
tão de chamadas de emergên-
cia, ou seja, o relógio emite um 
pedido de ajuda mesmo quando 
o utente não é capaz de solicitar 
auxílio verbalmente.

Os profissionais de saúde pré-
-definidos (cuidadores, res-
ponsáveis de utentes e corpo 
clínico) são notificados via sms 
sempre que o emissor detetar 
algum tipo de anormalidade. 
As base point’s são estações re-
petidoras de ação dos relógios e 
têm como objetivo referenciar o 
local onde o utente se encontra 
e transmitir todos os dados re-
colhidos para o servidor/central 
inteligente para  análise de da-
dos.

No servidor e  na aplicação de 
software é efetuado um registo 
e análise das atividades diárias 
dessas pessoas, ao mesmo tem-
po que o sistema procura pres-
tar auxílio na execução de ações 
diárias (associadas às refeições, 
à movimentação da pessoa, aos 
períodos de sono, entre outros) 
como se de um cuidador huma-
no se tratasse.

Segurança e alerta
Celiza Miranda, prestes a 
completar 98 anos, utente do 
LNSM diz que este é um me-
canismo que lhe transmite 
segurança, uma vez que sabe 
que além da sua saúde estar 
a ser controlada constante-
mente, se necessitar de ajuda 
imediata bastará carregar no 
botão de auxílio.

“O nível de atividade é medi-
do através dos movimentos 
do braço e por movimentos 
ligeiros como os dos dedos da 
mão. Nomeadamente, a mo-
nitorização do sono permite 
acompanhar os idosos com 
maiores problemas, possibi-
litando estudar as razões que 
afetam o sono e tomar as me-
didas corretivas necessárias." 
salientou o diretor técnico do
 LNSM, Hélder Longras.

Paulo Silva| Informática

Monitorizar sinais 
vitais, detetar quedas e 

permitir a 
localização do utente 

são os objetivos de um 
inovador sistema de 

telemonitorização 
digital que pode ajudar 

os idosos a conseguir 
auxílio de forma mais 

rápida e eficaz.



Encontro de Gerações 

8

Animação Sociocultural melhorada nos Lares e UCCI

Com o aumento da “Esperança 
de Vida” surgiu uma nova so-
ciedade caraterizada por uma 
população idosa mais hetero-
génea. 
Por um lado, temos pessoas 
com mais anos de vida, umas 
muito válidas e outras com per-
da de autonomia por múltiplas 
doenças associadas, dependen-
tes de apoio de 3ª pessoa. Esta 
mudança do Séc. XXI coloca-
-nos novos desafios e novos pa-
radigmas de intervenção.
Exige do serviço de animação 
sociocultural uma maior criati-
vidade através da promoção de 
novas e diferenciadas ativida-
des, através das quais possamos 
preencher com mais valor este 
aumento de tempo livre, para 
que este tenha sentido para esta 
nova população e seja vivido 
como uma dádiva e não como 
um “fardo”. 
As atividades são dinâmicas e 
adaptadas quer ao nível social, 
cultural, educacional e lúdico. 
Assim, pela música e pelo tea-
tro conseguem estimular a me-
mória, autoestima e relações 
afetivas e de grupo; pelos traba-
lhos manuais e artes plásticas 
a criatividade e aprendizagem 
e pelos passeios e visitas cul-
turais conseguem mais do que 
o Ver também o envolver numa 
convivência social.
A animação sociocultural surge 
como uma intervenção funda-
mental na promoção e no de-
senvolvimento do Bem-estar 
e da Qualidade de vida, cola-
borando para a saúde física e 
mental, através dos afetos e 
das relações interpessoais mais 
próximas e integradas na sua 
família e na comunidade.
Para ser Animador não basta 
querer ou ter vocação. São ne-
cessários conhecimentos técni-
cos ao nível do saber ser e saber 
fazer.
O Animador Sociocultural ani-
ma e envolve o grupo facilitando 
a comunicação e a cooperação 
interpares. O seu trabalho rea-

liza-se através de um programa 
pré-definido, em que realiza 
monitorizações regulares e sua 
avaliação.
Trabalha em cooperação com 
outros profissionais e outras 
Instituições, na troca e partilha 
de saberes e experiências.
No seu trabalho diário e em-
preendedor promove a autoes-
tima, participação e a realização 
pessoal. Pela sua presença e en-
tusiasmo incita os afetos, a soli-
dariedade e o reforço dos laços 
sociais. Assim percebemos que 
atualmente o papel do Anima-
dor Sociocultural nas Institui-
ções torna - se indispensável 
para a promoção de uma vida 
com sentido, com objetivos e 
com projetos quer para as pes-
soas idosas mas também para 
as pessoas com fragilidade de 
saúde.

Uma aposta da SCMB
A Santa Casa da Misericórdia 
de Barcelos ciente dessa impor-
tância, apostou no serviço de 
animação sociocultural garan-
tindo-o, agora em permanência, 
em todos os lares assim como 
na Unidade de Cuidados Con-
tinuados Integrados de Santo 
António. Uma reestruturação 
da animação sociocultural com  
vantagens visíveis. Assim, os 
nossos idosos/clientes podem 
diariamente participar nas ati-
vidades que mais lhes agradam.
Além das retratadas nas fotos, 
é de realçar a dinamização do 
Coro e Teatro Sénior que trou-
xe uma nova  forma de explorar 
os talentos dos nossos idosos, 
muitos dos quais  aprenderam 
a trabalhar as suas vozes, pos-
tura e memória. Mas passear ou 
visitar locais de culto também 
lhes é muito prazeiroso.Os en-
contros interinstitucionais são 
sempre motivo de grande entu-
siasmo e partilha.
Atividades sempre pensadas 
para um envelhecimento com 
qualidade.

Ana Miranda | Terceira Idade

Lar N. Sra da Misericórdia/Centro de Dia: a jogar Bingo

Lar Santo André: nos trabalhos manuais

Unidade de Cuidados Continuados: o jogo da tabela

Lares Rainha Dona Leonor / Misericórdia: quizz 
de provérbios e adivinhas

Centro Social de Silveiros:  jogo do boccia
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Misericórdia de Barcelos acreditada em Formação

especial

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos (SCMB) acaba de ser 
notificada pela Direção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho 
(DGERT) do parecer favorável no processo de Certificação de En-
tidades Formadoras.
A Misericórdia de Barcelos vê agora todo o seu processo forma-
tivo validado segundo os critérios definidos pela DGERT, a qual 
verificou o reconhecimento de práticas pedagógicas adequadas ao 
desenvolvimento de atividades formativas.
A certificação enquanto entidade formadora era um objectivo tra-
çado pela Mesa Administrativa liderada pelo médico Vítor Cou-
tinho.

Santa Casa conclui com sucesso o processo de certificação 
iniciado em 2015

A Santa Casa identifica as áreas de Terapia e Rea-
bilitação, Serviço de Apoio a crianças e jovens e 
Trabalho Social e Orientação como as “prioritá-
rias em termos de formação”.
Esta certificação, para além de permitir o acesso 
aos programas de financiamento público, na-
cional e comunitário, de formação profissional, 
atesta que os procedimentos e práticas aplicados 
pela SCMB vão ao encontro do referencial de exi-
gência DGERT.
Para o Vice-Provedor, com a tutela da formação, 
Nuno Reis, “a principal preocupação passa pela 
melhoria da qualidade do serviço que prestamos 
ao doente, à criança, ao idoso”.
Segundo Nuno Reis, este processo de certificação 
concluído com sucesso é uma “excelente notícia 
em várias dimensões. Significa que não apenas 
queremos melhorar as competências dos nossos 
colaboradores como assegurar maior qualidade 
na formação de potenciais futuros colaboradores 
ou de trabalhadores que possam desempenhar 
funções semelhantes em instituições congéne-
res”.
O Vice-Provedor adianta ainda que a Formação 
pode representar “uma fonte de receita alterna-
tiva para a Santa Casa o que é importantíssimo 
para a sustentabilidade da Instituição”.
As ações de Formação ministradas pela SCMB 
serão realizadas de forma presencial, em infraes-
truturas próprias, devidamente equipadas.
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mais infância

"Aqui crescer é aprender!", modelo pedagógico em 
desenvolvimento na Santa Casa

O percurso da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Barcelos na área da edu-
cação tem permitido experienciar 
diversas ideologias pedagógicas, des-
tacando todo o processo de ensino/
aprendizagem, que deve ser indivi-
dualizado, priorizando as necessida-
des específicas das crianças.
O projeto tem vindo a constituir-se 
como modelo pedagógico privilegia-
do, defendendo a livre participação e 
autonomia das crianças, contribuindo 
para o aumento dos seus interesses e 
conhecimentos, valorizando a curio-
sidade e a criatividade da mesma.
O projeto educativo subordinado ao 
tema “Crescer na Santa Casa” procura 
promover os valores da instituição e 
explorar as potencialidades do meio 
em que a valência de infância está in-
serida.
A equipa pedagógica tem consciên-
cia do papel social da instituição e da 
sua importância na prestação de cui-
dados, sentindo a necessidade de es-
truturar algo que naturalmente nos é 
inerente (os valores solidários e edu-
cação para a vida).
Defendemos que a infância é, por 
excelência, a fase da vida em que a 
aprendizagem perdura, definindo as 
futuras formas de ser e agir. As vivên-

cias e as memórias guardadas contri-
buem para a forma como a criança se 
vai enquadrar na família e sociedade, 
vai perspetivar um mundo e tornar-se 
num cidadão responsável e um adulto 
solidário e consciente.
Os objetivos gerais junto da criança e 
da família vai de encontro ao desen-
volvimento de práticas educativas e 
integradas na identidade da institui-
ção promovendo valores de solida-
riedade, de igualdade e respeito pelo 
outro, pelas crenças, normas e hábi-
tos individuais como culturas, raças e 
etnias, padrões educativos e compor-
tamentais.
A valência de infância, neste ano, 
para além dos objetivos pedagógicos 
adequados à faixa etária das crianças, 
promove ações dirigidas às crianças 
e às famílias sobre hábitos saudáveis 
e prevenção primária de doenças vá-
rias, incluindo adoção do plano de 
saúde corporal/oral e rastreios diver-
sos. Vai, ainda, reforçar-se o incenti-
vo a uma alimentação adequada com 
o projeto a decorrer “A minha sopa”, 
prática de desporto e atividades ao 
ar livre (dança, ginástica, yoga, pas-
seios) e contacto com atividades cul-
turais (teatros e museus).
Com base nos objetivos definidos 

adotar-se-ão diferentes atividades 
e estratégias, como visitas de estudo 
e passeios, audição de histórias com 
sessão de autógrafos, canções diver-
sificadas, projeção de vídeos, expe-
riências gastronómicas variadas, dra-
matização, entre outras atividades.
Viabilizamos encontros e realizamos 
pequenas sessões de partilha de sa-
beres com pais, família e idosos, bem 
como a realização de eventos diver-
sos, em articulação com a família e a 
comunidade.
Serão ainda, disponibilizadas às 
crianças atividades extracurriculares 
semanais ( yoga, música, atelier de 
olaria, dança, inglês, informática e 
natação) e rastreios anuais de diver-
sas áreas clinicas.
Esta equipa pedagógica pretende 
implementar uma metodologia mo-
derna, na qual a criança assume um 
papel ativo no processo de ensino/
aprendizagem, tornando-se mais au-
tónoma, criativa e sensível ao mundo 
que a rodeia.

Raquel Carvalho | Infância

Palestra sobre higiene oral e corporal

Projeto "A Minha Sopa"

Direção Técnica da valência de infância



Encontro de Gerações 

11

Infantário Rainha Santa 
Isabel e CATL Creche Familiar

Centro Social Comendadora 
Maria Eva Nunes Corrêa

Localizado no centro da cidade, fun-
ciona através de um acordo de gestão 
com o Instituto de Segurança Social, 
IP, desde 1986.
O edifício possui áreas amplas, boa 
acessibilidade, funcionalidade e exce-
lentes espaços exteriores, com equi-
pamentos adequados que proporcio-
nam momentos lúdicos e divertidos 
às nossas crianças, e um contacto 
privilegiado com a natureza. Todas as 
salas beneficiam de luz natural, sendo 
equipadas com materiais escolhidos 
cuidadosamente, de acordo com os 
objetivos de desenvolvimento para 
cada faixa etária.

Respostas Sociais:
Creche (dos 4 aos 36 meses): 
1 berçário e 2 salas (1 aos 3 anos)
Pré-escolar (dos 3 aos 6 anos): 
6 salas de atividades

Localização: 
Campo 25 de Abril |Barcelos

O Infantário Rainha Santa Isabel foi 
construído de raiz pela Misericórdia 
de Barcelos e abriu portas em 1987. 
No ano seguinte, apresentou o pri-
meiro serviço de atividades de tem-
pos livres do concelho. Encontra-se 
situado na margem do Rio Cávado, 
goza de uma localização privilegiada, 
próxima do centro da cidade. Conta 
ainda com uma excelente exposição 
solar, um espaço ajardinado com uma 
vista deslumbrante sobre a natureza e 
um espaço lúdico para  diversão.

Respostas Sociais:
Creche (dos 4 aos 36 meses): Berçário 
e 2 salas de atividades (1 aos 3 anos)
Pré-escolar (dos 3 aos 6 anos): 4 sa-
las
Centro de Atividades de Tempos Li-
vres (a partir dos 6 anos): salas de 
estudo, ateliers, ginásio e transporte 
das crianças à escola (horário: época 
normal: 7h30 -9h  | 17h30-19h30; fé-
rias escolares: 7h30-19h30).

Localização: 
Rua Rosa Ramalho | Barcelos

A “Creche As Formiguinhas” loca-
liza-se no Edifício América, bem no 
centro residencial de Arcozelo. Este 
é pertença da Câmara Municipal de 
Barcelos e  foi cedido à Santa Casa da 
Misericórdia para servir a comunida-
de local e envolvente. 
Proporcionar o bem-estar e o desen-
volvimento integral das crianças num 
clima de segurança afetiva e física 
através de um atendimento indivi-
dualizado, são os principais objetivos 
deste equipamento, que conta com 22 
anos de existência. 

Respostas Socias:
Creche (dos 4 aos 36 meses):  2 ber-
çários e 3 salas (1 aos 3 anos)

Localização: 
Urbanização das Calçadas | Barcelos

A Creche Familiar é uma resposta in-
formal, que se enquadra numa políti-
ca de proteção e educação das crian-
ças dos 4 meses aos 3 anos de idade, 
em ambiente familiar, adaptável a 
realidades culturais e sociais diferen-
tes. 
A gestão da Creche Familiar foi en-
tregue pela Segurança Social, à Santa 
Casa da Misericórdia de Barcelos em 
1987. 
Esta resposta social, é composta por 
um grupo de Amas, que reside no 
Concelho de Barcelos e que está en-
quadrado, técnica e financeiramente, 
pela Misericórdia de Barcelos. 
Temos ao dispor da comunidade en-
volvente 14 amas. O apoio logístico, 
pedagógico e de equipamento é efe-
tuado pela Santa Casa da Misericór-
dia de Barcelos.

Localização: 
Areias de Vilar, Arcozelo, Airó, Ga-
mil, Palme, Perelhal, Pousa, Roriz, 
Silva e Várzea.

O Centro Social Comendadora Maria 
Eva Nunes Corrêa encontra-se locali-
zado na freguesia de Silveiros, numa 
zona predominantemente rural, num 
ambiente calmo.
Abriu portas em 2003, sendo uma 
construção de raiz  surgida da vontade 
e da generosidade da Comendadora 
Maria Eva Nunes Corrêa.
Os serviços de creche e pré-escolar 
encontram-se disponíveis para uma 
capacidade total de 75 crianças.

Respostas Sociais:
Creche (dos 4 aos 36 meses): berçá-
rio, sala de 1 ano, 2 salas de 2 anos.
Pré-escolar: 1 sala

Localização: 
Rua de S. João nº 703 | Silveiros

A valência de infância  da Santa Casa 
da Misericórdia de Barcelos tem 

disponíveis as respostas sociais de 
creche, pré-escolar, creche familiar e 

atividades de tempos livres.
Uma equipa técnica alargada, servi-

ços de apoio de psicologia e nutrição,  
atividades extracurriculares varia-
das  (Yoga, Olaria, Dança, Piscina, 

Informática, Inglês, Karate e Músi-
ca) são alguns dos serviços.

O horário ampliado - das 7h30 às 
19h30 -  e o encerramento reduzido 
(duas semanas no mês de agosto) 
ajusta-se às necessidades dos pais 

das nossas crianças.

Informações:
www.misericordiabarcelos.pt

Serviços Centrais
Campo da República | Barcelos| 

Tel. 253 802 270

Centro Infantil de Barcelos

Creche As Formiguinhas
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Atividades Extracurriculares

 
Atelier de Olaria | Filipa Sequeira, professora Yoga | Daniela Ferreira, Professora

"O Atelier de Olaria surge como um desafio lançado pela coor-
denação do pré-escolar da Santa Casa da Misericórdia, que 
considera muito importante difundir esta arte artesanal, tão 
típica do concelho de Barcelos, uma vez que está cada vez mais 
a deixar de ser trabalhada pelas gerações mais novas.  Está a dar 
frutos e é para ficar. 
O Atelier de Olaria tem como principal objetivo proporcionar 
atividades ligadas ao manuseamento do barro, utilizando téc-
nicas e ferramentas específicas. 
De modo a proporcionar uma maior contacto com esta profis-
são, está previsto para este ano letivo: visitas de estudo, o en-
volvimento da comunidade educativa através do convite a téc-
nicos e/ou artistas à escola e, no final do ano, uma exposição 
coletiva dos trabalhos realizados".

Dança

"Brincar é o foco principal numa aula de Yoga. A professora pro-
move o "brincar consciente" através de jogos e outras ativida-
des, num ambiente estimulador, de aceitação, empatia e com-
preensão, envolto num clima de mútuo respeito, onde a criança 
expressa e explora o seu verdadeiro "eu" (sentimentos, pensa-
mentos, experiências e comportamentos). 
A criança testa as suas capacidades físicas e motoras, aprende a 
colher os resultados positivos ou negativos do que faz (ganhar, 
perder, cair, empurrar), a registar o que deve ou não repetir nas 
próximas vezes (ter mais calma, não ser teimoso...), a lidar com 
as suas frustrações, as alegrias e as tristezas, desenvolvendo 
as suas capacidades visuais e auditivas, o seu raciocínio cria-
tivo e a sua inteligência. É desta forma que o Yoga promove o 
crescimento e amadurecimento da consciência individual e 
coletiva, criando compreensão e disponibilidade mental para 
uma aprendizagem mais saudável e divertida. Criando, assim, a 
oportunidade para maior sucesso na vida escolar." 

Música Informática Inglês

YogaAtelier de Olaria

Piscina
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Inaugurado mais um espaço do Serviço Social
na Casa de Santa Maria

Foi inaugurado, no dia 23 de 
dezembro, mais um espaço do 
Serviço Social da Santa Casa 
da Misericórdia de Barcelos, 
na antiga Casa de Santa Maria, 
onde irá funcionar o Projeto 
Elos.
As instalações foram benzidas 
pelo Prior D. Abílio Cardoso e 
foi descerrada uma placa pelo 
Provedor Vítor Coutinho e pela 
responsável da Comissão do 
Projeto Elos, Sandra Dias. 
O momento simbólico contou 
com presença de órgãos sociais 
e voluntários da Santa Casa.

As vantagens fiscais de doar à Santa Casa

Preocupar-se com o 
próximo e contribuir seja 

com verbas ou em espécie 
para melhorar o dia-a-dia 

dos mais necessitados é 
fazer o bem sem esperar 

nada em troca. 
No entanto, as boas ações 

seja a nível particular ou 
empresarial podem ser 

compensadas pelo Estado 
com benefícios fiscais.

A Santa Casa da Misericórdia 
de Barcelos, como Instituição 
Particular de Solidariedade So-
cial, está habilitada a receber 
donativos pela Lei do Mece-
nato e, como tal, permite que 
qualquer donativo entregue à 
Instituição seja deduzido por 
particulares ou empresas nas 
suas declarações de IRS e IRC, 
respetivamente.
O Estatuto dos Benefícios Fis-
cais (EBF), no seu artigo 61.º, 
define-nos o que é um dona-
tivo, podendo o donativo ser 

em dinheiro ou espécie e não 
devendo existir contrapartidas 
comerciais entre as partes, ou 
seja, entre quem dá e quem re-
cebe.

Particulares
Para os particulares, em termos 
de IRS, os donativos em dinhei-
ro podem ser deduzidos em 25% 
das importâncias atribuídas, 
até ao limite de 15% da coleta de 
IRS, tal como nos refere o artigo 
63.º do EBF.

Empresas
Para as empresas, como os do-
nativos entregues à SMCB serão 
empregues no apoio à infância 
e terceira idade, estes serão le-
vados a custos em valor corres-
pondente a 140% do respectivo 
total até ao limite de 8/1000 do 
volume de vendas ou prestação 
de serviços como nos refere o 
artigo 62.º do EBF.
Seja solidário, faça o seu dona-
tivo e contribua para uma socie-
dade melhor!

Luís Lima | Contabilidade

mais social
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"O bem-estar dos utentes está em primeiro lugar" 

entrevista ao secretário 

Carlos  Alberto Vasconcelos Vinagre acumula as funções de 
Secretário às de Mesário responsável pelos Departamentos 

de Infraestruturas, Equipamentos e Logística e 
Aprovisionamento.

Esta Mesa Administrativa tomou 
posse há apenas um ano e já houve 
grandes alterações a vários níveis. A 
nível de Infraestruturas requalificou 
o espaço envolvente da Quinta da Or-
dem. Foi uma obra importante?

Julgo que sim. Repare, o Centro de 
Medicina Física e de Reabilitação 
(CMFR) passou a abrir aos Sábados 
e a ter um horário alargado até às 
22h de 2a a 6a feira. A somar a isso, 
a aposta na vertente de Saúde e Bem 
Estar fez com que o número de uten-
tes crescesse. A Unidade de Cuidados 
Continuados (UCCI) com o acordo 
que, em boa hora, conseguimos fazer 
- aqui quero salientar o empenho do 
Dr. Nuno Reis neste e noutros pro-
cessos - trouxe novas camas de Longa 
e Média Duração, aumentando para 
praticamente o dobro o número de 
utentes que servimos. A requalifica-
ção do espaço envolvente da Quinta 
da Ordem enquadra-se nesse cresci-
mento e na aposta que fazemos nas 
unidades de Saúde e Terceira Idade lá 
situadas. A “Avenida das Oliveiras”, 
como se designa, foi um investimento 

adequado às nossas possibilidades, 
que passou por um arranjo paisa-
gístico, jardinagem e colocação de 
relva, bem como plantação arbórea. 
Queríamos melhorar o espaço e dar 
uma envolvência diferente aos nossos 
utentes e colaboradores mas tam-
bém aos muitos Barcelenses que por 
lá passam, a pé ou de carro, todos os 
dias. Objetivamente, a Quinta da Mi-
sericórdia tem hoje outras condições 
para ser uma nova centralidade da Ci-
dade de Barcelos.

A nível do serviço de transporte, es-
tão a ser criadas melhores condições 
de trabalho com a renovação de parte 
da frota e da sua imagem…

A Mesa administrativa está aposta-
da em servir melhor os utentes e dar 
melhores condições de trabalho aos 
colaboradores. Dentro dessa filoso-
fia temos prioridades bem defini-
das. Uma delas passa pelo Serviço de 
Apoio ao Domicílio. Valorizar essa 
vertente e dar melhores instrumen-
tos de trabalho às colaboradoras que 
prestam esses cuidados diariamente 

na estrada, justificava renovar os veí-
culos alocados àquele serviço e não 
só. Também para o recém-criado Ar-
mazém Central se investiu numa nova 
viatura de transporte de carga.

Os trabalhadores afetos ao DIEL 
apresentam também uma imagem 
mais cuidada com fardamento pró-
prio.

Quanto à questão da melhoria da 
imagem, que já falou atrás, a mesma 
não se esgota nos veículos. Deixe-me 
dizer-lhe que, em particular numa 
entidade secular como a nossa, cada 
trabalhador tem uma especial res-
ponsabilidade de representação ins-
titucional e deve estar ciente disso. O 
novo fardamento enquadra-se nessa 
ideia e na própria motivação e valori-
zação do colaborador.

É visível que estão a apostar em me-
lhorar equipamentos. No entanto, 
alguns dos edifícios da Santa Casa 
quer exterior quer interiormente ne-
cessitam de obras. Há planos nesse 
sentido?

Esta Mesa já deixou bem claro que 
quer canalizar recursos para fazer as 
necessárias obras de requalificação 
nos lares mais antigos, nomeada-
mente os Lares Rainha D. Leonor e da 
Misericórdia (antigo Asilo). Para nós 
o bem estar dos utentes está em pri-
meiro lugar. Estamos a correr contra o 
tempo para termos todos os projetos, 
de várias especialidades, concluídos 

Armazém Central
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a tempo e em condições de poderem 
ser candidatados a fundos europeus.

Já foram realizadas algumas obras de 
manutenção em equipamentos desta 
Santa Casa, nomeadamente no Cen-
tro Infantil de Barcelos, no Centro de 
Medicina Física e de Reabilitação e 
Casa de Santa Maria…

Sim. No Centro Infantil de Barce-
los modernizamos o hall de entrada, 
que serve de sala de visitas daque-
le equipamen-
to, criamos uma 
sala lúdica e mais 
uma sala de cre-
che, o que, em 
nosso entender, 
veio trazer uma 
outra alegria e 
dinâmica à uni-
dade. Também 
no CMFR, que já 
tem um uso diá-
rio muito signifi-
cativo, houve um 
investimento de 
requalificação a 
nível do piso in-
ferior. Na Casa de 
Santa Maria onde 
foram instalados 
o nosso projeto de Voluntariado – 
Elos - e a Cruz Vermelha Portuguesa, 
procedemos a uma pequena inter-
venção para maior comodidade dos 
seus utilizadores. Essas obras de con-
servação e manutenção foram feitas 
com recurso aos nossos trabalhado-
res mas também, quando tal não era 
possível, a empresas especializadas. 

No sentido da modernização, preocu-
pação ambiental e de poupança ener-

Requalificação da Quinta da Ordem: "A Avenida das Oliveiras"

Um novo lago no Lar Nossa Srª. Misericórdia

gética foram tomadas medidas?
Sim. Na Quinta da Ordem, aposta-
mos em mudar toda a iluminação ex-
terior para uma solução LED queren-
do com isso obter maior poupança. 
Em Silveiros, além das lâmpadas LED 
que estão previstas serem colocadas 
pela Santa Casa, temos expectativa 
de poder contar com a ajuda de outras 
entidades, designadamente públicas, 
para melhorar a iluminação da en-
volvente ao Centro Social. De referir, 
também, a propósito de poupança 

energética, que estamos a investir na 
modernização do sistema de aque-
cimento com a colocação de novas 
caldeiras, no CIB e Lar Santo André. 
Temos ainda um caminho a percor-
rer nos restantes equipamentos. Mas 
estas medidas já estão a garantir pou-
panças e irão representar a médio 
prazo uma importante mais valia para 
a Santa Casa, em termos de eficiência 
energética.

A segurança representa uma priori-
dade?

Foi precisamente a preocupação com 
a segurança dos nossos utentes, cola-
boradores e do património da Santa 
Casa, que nos levou a fazer uma con-
sulta ao mercado e a estabelecer uma 
parceria comercial com uma reputa-
da empresa de serviços de segurança 
nomeadamente de videovigilância e 
patrulha noturna. 

A nível do Aprovisionamento, um ar-
mazém central apresentou-se como 

uma clara vantagem para a institui-
ção? 

Sim. Quer sob o ponto de vista logís-
tico, quer sob o ponto de vista finan-
ceiro. Sob o ponto de vista financei-
ro, o Sr. Vice-Provedor, que também 
acompanhou de perto a implemen-
tação do Armazém e o seu funcio-
namento, já se referiu na última As-
sembleia Geral aos milhares de euros 
de poupança que se têm conseguido 
pela negociação, aquisição e dispen-

sa centralizada 
através do Arma-
zém Central. Em 
termos logísticos 
e de controlo, as 
vantagens tam-
bém são óbvias. 
De resto, pelos 
mesmos motivos, 
também na UCCI 
acabamos de im-
plementar uma 
farmácia centra-
lizada que subs-
tituiu o modelo 
inicial de uma por 
piso. 

Embora esta 
questão não te-

nha a ver diretamente com os proje-
tos desta Santa Casa a verdade é que 
a instituição volta a ser falada pela 
polémica do processo de admissibili-
dade de 54 candidatos a Irmãos…

Essa é uma questão acessória para 
nós. Não nos distrairemos com ques-
tões menores, nem nos desviaremos 
do essencial: trabalhar para uma San-
ta Casa em que a melhoria do serviço 
aos utentes seja a principal preocu-
pação e, em que, a sustentabilidade 
económico-financeira futura, não es-
teja em risco. Queremos contar com 
a ajuda de toda a gente. Melhor seria 
que algumas das pressões que sabe-
mos que estão a ser feitas em Braga, 
junto das autoridades eclesiásticas, 
tivessem sido feitas no passado para 
evitar alguns erros que se cometeram 
na gestão da instituição. Para nós, 
as eleições terminaram a 21 de De-
zembro de 2014. Fomos eleitos para 
defender os princípios que estão con-
sagrados no Compromisso da Santa 
Casa e eles têm que ser cumpridos.
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mais saúde

Tertúlia sobre Disfagia - Causas e estratégias

A Santa Casa da Misericórdia de Bar-
celos promoveu, no passado sábado, 
uma tertúlia sobre “Disfagia”, no Cen-
tro de Medicina Física e de Reabili-
tação (CMFR), concluindo, assim, o 
ciclo iniciado no dia 10 de dezembro 
de 2015 que assinalou o Dia Mundial 
da Deglutição.
Na tertúlia participaram cuidadores e 
profissionais de saúde que lidam com 
indivíduos com Disfagia – que é uma 
alteração da deglutição, determinada 
por dificuldades na preparação oral 
do alimento ou no ato de transportá-
-lo da cavidade oral até ao estômago – 
com o objetivo de facilitar o momento 
da alimentação através da partilha de 
conhecimentos.
As terapeutas do CMFR Ana Fernan-
des e Cristiana Rodrigues explicaram 
aos presentes as causas da Disfagia, 
os sinais, os sintomas e quais os exa-
mes complementares de diagnóstico, 
salientando que um estudo interna-
cional de saúde concluiu que 30% a 
60% dos casos ocorrem em pessoas 
institucionalizadas.
Após apresentarem alguns dados, as 

terapeutas da fala descreveram algu-
mas estratégias, nomeadamente qual 
o ambiente adequado das refeições, 
como os alimentos devem ser apre-
sentados, como devem ser facultados 
(qual a postura certa e os utensílios a 
utilizar) e quais as consistências e vo-
lumes dos alimentos mais apropria-
dos aquando a refeição.
Descritos os alimentos mais difíceis 
de deglutir, foram realizadas algumas 
demonstrações práticas com os cui-

dadores de forma a experienciarem as 
dificuldades da pessoa com Disfagia.
Outro estudo revelou que em 43 a 54% 
de doentes pós AVC com disfagia, 
sem diagnóstico e tratamento, ocorre 
aspiração, cerca de 37% desenvolvem 
pneumonia e 3,8% morrem.
Assim sendo, quando é diagnosticada 
esta patologia deve recorrer-se a te-
rapia da fala e, em muitos casos tam-
bém, à terapia respiratória.

Carnaval na UCCI Dia Mundial do Doente

A Santa Casa da Misericórdia de 
Barcelos proporcionou uma tarde de 
animação bem diferente da habitual 
aos utentes da Unidade de Cuidados 
Continuados de Santo António com 
um carnaval divertido e uma aula es-
pecial.

A celebração do Dia Mundial do 
Doente realizou-se, no passado dia 
11 de fevereiro, às 15 horas, na capela 
da Unidade de Cuidados Continuados 
Integrados de Santo António desta 
Instituição, com o principal objeti-
vo de sensibilizar para a necessidade 
de apoiar e ajudar todas as pessoas 
doentes.

Promover uma 

alimentação saudável

No Dia Mundial da Alimentação o 
principal objetivo foi promover uma 
alimentação saudável. A nutricionis-
ta, além de explicar os benefícios de 
uma alimentação adequada, apresen-
tou aos mais pequenos os ingredien-
tes e a forma de se confeccionar uma 
sopa nutritiva e saudável.



Encontro de Gerações 

17

Terapia Ocupacional - Para uma completa recuperação

A Terapia Ocupacional foi definida por Pattison, 
em 1922, como sendo “qualquer atividade, men-
tal ou física, especificamente prescrita e orienta-
da com o objetivo de contribuir e apressar a recu-
peração de doença ou lesão”.  

Na medicina física e reabilitação, o terapeuta 
ocupacional tem frequentemente como objetivo 
o diagnóstico e terapêutica de diferentes entida-
des tais como patologias traumáticas, do sistema 
nervoso central e periférico, orto-traumatologia, 
cardiorrespiratória, reumatismal, vascular peri-
férica, pediátrica entre outras. Intervêm frequen-
temente aos seguintes níveis:
•  prevenção, deteção, diagnóstico e avaliação das 
deficiências, incapacidades e desvantagens;
• recuperação da autonomia pessoal mediante a 
colocação em marcha da reeducação funcional e 
disponibilizando as ortóteses e outras ajudas téc-

Rosa Rodrigues | Terapia Ocupacional

nicas;
• reintegração sociofamiliar, escolar e profissio-
nal;
• coordenação e implementação de atividades.

No nosso serviço de Medicina Física e Reabilita-
ção a Terapia Ocupacional colabora e completa 
os tratamentos realizados, principalmente em 
AVC, TCE, Reumatológicos, Ortopédicos…      
Criando atividades que completam o tratamen-
to aumentando a independência do indivíduo. 
Intervêm também a nível das Atividades de Vida 
Diária ajudando o utente a uma maior autono-
mia quer na alimentação quer na higiene e asseio 
pessoal.
A mão é um dos principais focos da terapia 
ocupacional em que se trabalha para obter uma 
maior mobilidade contribuindo assim para uma 
maior funcionalidade.
Mais informações no Centro de Medicina Física 
e de Reabilitação - Rua Dr. Santos Júnior- Bar-
celos.

Movimentos de flexão do punho

Motricidade fina - destreza manualTreino de associação simples

“Avaliação, tratamento e habilitação de in-
divíduos com disfunção física, mental, de 
desenvolvimento, social e outras, utilizando 
técnicas terapêuticas integradas em ativida-
des selecionadas consoante o objetivo pre-
tendido e enquadradas na relação terapeuta/
utente; prevenção da incapacidade, através de 
estratégias adequadas com vista a proporcio-
nar ao indivíduo o máximo de desempenho e 
autonomia nas suas funções pessoais, sociais 
e profissionais e, se necessário, o estudo e 
desenvolvimento das respetivas ajudas téc-
nicas, em ordem a contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida.”  
(Decreto – Lei n.º 261/93, de 24 de julho)
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as festas em imagens

O Natal e a passagem de ano foram vividos com 
muita alegria

Coro Sénior atuou no Concerto de Natal

A Santa Casa entregou 42 cabazes de Natal a famílias carenciadas do concelho de 
Barcelos. Esta entrega foi o culminar de uma recolha de alimentos nos equipa-
mentos da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos e na Ceia de Natal dos Colabo-
radores e, ainda, resultado da angariação de fundos junto de mecenas.

A Ceia de Natal dos Colaboradores foi muito animada

Lares: grupos animaram as Festas de  Natal

A Santa Casa integrou o programa das festas de Natal da 
ACIB com a apresentação das peças "Branca de Neve e os 
Sete Anões" e a "História de um Presépio"
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A valência de infância apresentou a Opereta de Natal 

A passagem de ano foi marcada por um baile de fim de ano com a par-
ticipação dos idosos

UCCI: uma missa seguida de animação Férias de Natal no CATL - Em Perlim (Sta Maria da Feira)

Encontro de Reis
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dicas de poupança

Como reduzir o valor da fatura da eletricidade?

Ana Ferreira | Ação Social

Em todas as casas existe um conjunto de equipamentos de utilização diária, que se revelam essen-
ciais e imprescindíveis no quotidiano de qualquer família. Todas as dicas constantes neste artigo 
poderão parecer óbvias, no entanto deixamos o desafio de assinalar quais as que pratica.

Frigorífico e arca de congelação

Junto todos os alimentos para guardar antes de 
abrir a porta destes equipamentos e tento retirar 
tudo o que necessito de uma só vez

Ajusto o termóstato para manter a temperatura 
de 5ºC no compartimento do frigorífico e -18ºC 
no congelador

Verifico o estado de conservação das borrachas 
que servem de isolamento das portas

Estes equipamentos estão instalados o mais 
afastado possível de fontes de calor (radiações 
solares, fornos, …) e em locais ventilados

Efetuo a operação de degelo antes de este atingir 
3mm de espessura

Não coloco alimentos ainda quentes

Limpo semestralmente o condensador 

Máquina de lavar roupa/máquina de lavar louça

Ligo estes equipamentos quando está garantida 
a capacidade máxima de roupa/louça indicada 
pelo fabricante

Limpo frequentemente os filtros 

Utilizo somente a dosagem correta de detergente 
indicada pelo fabricante

Máquinas da louça: mantenho os depósitos de 
abrilhantador e sal sempre cheios

Ferro de engomar

Acumulo o maior número de peças de roupa para 
ligar o ferro o mínimo de vezes

Começo a passar sempre pelos tecidos que exi-
gem temperaturas mais baixas

Máquina de secar roupa

Utilizo-a apenas quando as condições climatéri-
cas não permitem a secagem ao sol

Centrifugo a roupa ao máximo de rotações

Limpo o filtro regularmente e inspeciono a saída 
de ventilação para que não ocorra qualquer obs-
trução

Opto pelo programa “passar a ferro” uma vez que 
este revela-se o mais económico 

Forno elétrico

Aproveito ao máximo a capacidade do forno e co-
zinho o maior número de alimentos possível de 
uma só vez

Não efetuo o pré-aquecimento quando a confe-
ção tem uma duração superior a 1 hora

Desligo antes de acabar de cozinhar (cerca de 
10m), uma vez que o calor residual será suficiente 
para terminar o processo

- Na hora de adquirir este tipo de equipamentos 
optei pelo forno com ventilação interna, uma vez 
que favorece a distribuição uniforme de calor

Estes são apenas alguns dos equipamentos de 
utilização diária, no entanto existem muitos ou-
tros que seguem a mesma regra: a correta utili-
zação significa ganhos de eficiência e poupança.
 
Depois de analisar as suas práticas, implemente 
aquelas que ainda não estão presentes e compare 
o consumo na sua próxima fatura!
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honrar o passado

As "noivas" da Misericórdia 
Misericórdia!
Um termo que parece ter brotado 
deste desmemoriado linguarejar hu-
mano, uma tremenda sacudidela na 
estagnação em que os humanos mer-
gulham frequentemente - assim até 
ao momento em que um salto dessa 
aparente dormência nos faz despertar 
para a crua realidade da Vida – muito 
fresca uma das últimas mensagens do 
Papa Francisco, o homem sem medo 
que tem afrontado essa presumível 
quietude e vem convidando os cató-
licos a enfrentarem a suprema reali-
dade de que estamos no século vinte 
e um – num sentido mais profundo, 
a porta da Igreja é a porta da Miseri-
córdia.
Todavia essa bem-vinda palavra, se-
gundo os efeitos, insere-se na Su-
prema Magnitude Divina relativa ao 
perdão da falta e reveste-se de um 
enorme alcance para o Homem que, 
enquanto Ser, a Ele recorre. 
Mas que me perdoe quem ao invés 
poderia reagir porque ao “correr desta 
pena” estou imbuído de outra inten-
ção, de um pensamento mais chegado 
à solidariedade, na qual, a Misericór-
dia assenta a filosofia da sua essência: 
o somatório de duas vertentes, a es-
piritual e a corporal, o cumprimento 
de catorze obras que preenchem a sua 
Magna-carta. 

A Misericórdia de Barcelos, como as 
demais deste universo das “Santas 
Casas”, tem pautado a sua existência 
através do cumprimento de Obras 
capazes de minorar o sofrimento hu-
mano, no caso, dos barcelenses. Ha-
bituados a uma série de atitudes, por 
vezes, desconhecemos que a sua vida 
ultrapassou o somatório das obriga-
ções constantes do seu Compromis-
so. 
Nas minhas incursões ao mais pro-
fundo do seu historial reservei uma 
possível curiosidade que tem passado 
ao largo de muita gente. 
Fins do século dezanove, início do sé-
culo vinte, a Misericórdia de Barcelos 
tinha o costume de se obrigar à prote-
ção de mulheres, oriundas de famílias 
carecidas, economicamente. Assim, 
todos os anos, no seu Orçamento, a 
Santa Casa incluía verba destinada à 
compra de três enxovais destinados a 
jovens em vias de casar e cujas famí-
lias não podiam suportar tal encargo. 
Era, para tal, efetuada uma recolha 
concelhia e através dos párocos e au-
tarcas locais solicitando a indicação 
dessas mesmas noivas pobres. A se-
leção criteriosa buscava a maior jus-
tiça para a escolha e essa intenção era 
confirmada através da oferta de um 
rol de peças, aquilo a que fomos habi-
tuados a apelidar de enxoval.

Esta forma de fazer o bem, no fundo, 
um ato de caridade, acabou por se di-
luir no tempo de uma sociedade que, 
paulatinamente, foi adquirindo ou-
tras formas de vida e foi trilhando ou-
tros caminhos mas não deixa, porém, 
de constituir algo que possa abanar 
as consciências mais empedernidas, 
capazes de julgarem este meu nostál-
gico devaneio como uma forma ultra-
passada no tempo. 
Será? 
Olhemos ao redor e então, dou-me 
por vencido! 
Talvez, por detrás de tanta vaidade se 
esconda muita necessidade! 
                                                                     Ilídio Torres
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histórias de vida

Tributo a Maria Eva Nunes Corrêa

Maria Eva com a sua mãe Ana 

O casal Comendadores Nunes Corrêa em ambiente familiar 

Há histórias com finais 
felizes que só o foram com 

o impulso de alguns heróis 
- aqueles que são guiados 

por atos nobres e altruístas - 
personalidades tão raras que 

se caracterizam pelos mila-
gres que conseguem. Esses 
milagres são apenas consi-

derados como tal pelos bene-
ficiários das ações porque os 

verdadeiros heróis agem de 
forma tão natural, como se 

lhes estivesse no sangue que 
o único reconhecimento que 
procuram é um sorriso, a fe-

licidade alheia, em particular 
a dos mais desfavorecidos.

Esta história é a de Maria Eva Martins 
Lage de Matos Nunes Corrêa. Barce-
lense.
Nasceu no dia 4 de setembro de 1918, 
na freguesia de Silveiros, filha de Ana 
Martins Reis de Matos. Viveu naquela 
terra até aos cinco anos pois em agos-
to de 1923, partiu para Lisboa com a 
sua mãe, onde estudou e atingiu a 
maioridade.

Transformou-se numa mulher de be-
leza natural. Bonita, esbelta e elegan-
te – chegou a ser modelo para ganhar 
a vida entre os anos 30 e 40 pisando 
palcos públicos da moda onde em-
prestava a sua beleza e sua elegância 
a inúmeras criações – conheceu o 
marido ainda jovem. Tinha apenas 21 
anos. Foi no dia 31 de julho de 1939, 
quando foi salva de uma onda por 
Manuel Nunes Corrêa, que ao esten-
der-lhe a mão não só afastou o perigo 
como lhe invadiu o coração para sem-
pre. Foi na praia da Conceição, em 
Cascais.
Dois dias depois, iniciavam uma vida 
conjunta, marcada por muito amor 
entre si e pelos outros também.
Filho de um empresário rico de Pe-
drógão Grande - gestor de uma ca-
deia de supermercados “Vale do Rio” 
-, Manuel Nunes Corrêa soube au-
mentar o seu património de forma 
substancial assumindo vários cargos 
ao longo da vida e investindo o seu 
dinheiro em negócios importantes. 
Foi, nomeadamente, administrador 
da Refrige – Sociedade produtora de 
Refrigerantes, que possui a concessão 
para Portugal da “Coca-Cola”. A sua 
imensa fortuna era constituída por 
um vastíssimo património, que por 
opção, desde cedo, decidiu partilhar 

com os mais necessitados. Manuel 
herdou do pai esse sentimento de 
solidariedade e ao longo da sua vida 
permitiu que muitos sorrissem mes-
mo os mais desesperados.
Maria Eva tornou-se a sua manicu-
re e apesar de a mãe de Manuel não 
acarinhar o casamento com alguém 
de um estatuto social inferior, o cora-
ção falou mais alto e o amor que unia 
o casal Maria Eva e Manuel é, ainda 
hoje, testemunhado pelas centenas 

Modelo entre os anos 30 e 40
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Em 1992, o casal aquando uma das suas 
5 voltas ao mundo

de fotos doadas a esta Misericórdia.
O casal, sempre bem-disposto, tinha 
um gosto especial por conhecer novas 
terras e viajava com o intuito de ex-
plorar novas culturas. Teve o privilé-
gio de dar a Volta ao Mundo cinco ve-
zes, alternando paragens nos países 
mais glamorosos e nos mais pobres. 
Apesar de nutrir um certo fascínio 
pelos americanos que dizia ser “um 
povo fantástico. Por onde passa, tudo 
limpa, civiliza e engrandece”. No seu 
diário da viagem no “Canberra”, uma 
viagem que iniciou a 11 de janeiro e 
terminou a 17 de abril de 1975, a Co-
mendadora ficou cativada pela alegria 
das gentes pobres de África e concluía 
que “quanto mais desenvolvido é o 
país, maior é o descontentamento. A 
civilização é inimiga do homem”. 
Além de ter o cuidado de registar as 
particularidades de cada país, fazia 
sempre questão de adquirir algo va-
lioso e característico para a sua cole-
ção, algumas peças que hoje constam 
na “Sala da Comendadora”, no Lar 
Rainha D. Leonor , um espaço que re-
produz a sala do seu apartamento de 
Lisboa e que foi decorada ainda pela 
própria pouco tempo antes do seu de-
saparecimento.
O casal aproveitou a vida ao máxi-
mo e divertia-se sempre que podia. 
Nas viagens no mar, aproveitavam as 
festas para se mascarar, mas também 
para vestir os seus belos trajes de ce-
rimónias, num tempo em que viajar 
em cruzeiros era ainda um privilégio 
de uma minoria. 
Maria Eva  tinha como passatempo 
preferido jogar à "canastra" com os 
amigos.
O romance durou 56 anos e apesar 
da tristeza própria de quem perde um 
grande amor, Maria Eva continuou o 
legado do seu marido e foi distribuin-
do a sua fortuna pelos mais necessi-
tados, prosseguindo, assim, a obra 
de benevolência e milhares de euros 
continuaram a ajudar as instituições 
do país.

A benemérita
Foram dezenas as instituições apoia-
das pelos Comendadores, benefician-
do crianças e idosos.
O seu reconhecimento público deu-
-se a 12 de julho de 1984, dia em que 
lhe foram impostas as insígnias da 
Comenda da Ordem de benemerên-

cia pela Secretária de Estado da Segu-
rança Social, Leonor Beleza, no Salão 
Nobre de Pedrógão Grande.
As homenagens aos Comendadores 
foram muitas, sobretudo em Pedró-
gão Grande, onde se encontra ins-
talada a Casa Museu Comendador 
Manuel Nunes Corrêa, antiga habi-
tação do pai do Comendador e onde 
se encontra parte do espólio do casal 
Manuel e Eva. 

Os seus gestos foram por diversas 
vezes publicamente reconhecidos e 
divulgados na comunicação social 
e como forma de perpetuar as suas 
memórias foram atribuídas nomes a 
avenidas e arruamentos em Pedrógão 
Grande e Silveiros.
Existe também o "Prémio Comenda-
dores Nunes Corrêa" de freguesia de 
Avenidas Novas, que atribui um pré-
mio a favor dos melhores estudantes  
finalistas que frequentam escolas de 
ensino básico e secundário.
Após uma queda, a sua saúde foi-se 
deteriorando e sucumbiu aos 85 anos 
a 13 de outubro de 2002, não chegan-
do a ver a obra de seu nome concluída. 

Centro Social em Silveiros
Natural de Silveiros, a Comendadora 
deixou a sua marca em várias institui-
ções daquela freguesia desde a Igreja, 
aos escuteiros...
Escolheu, no entanto, a Santa Casa da 
Misericórdia de Barcelos para levar 
a cabo o Centro Social que tem o seu 
nome. Assim, doou o seu apartamen-
to em Lisboa, de grande valor patri-
monial  que permitiu financiar grande 
parte do centro dedicado a crianças e 
idosos. 
Acompanhou de perto as obras até ao 
seu falecimento e alguns meses mais 
tarde era inaugurada esta grande obra 
que hoje serve não só a população de 
Silveiros como as freguesias circunvi-
zinhas.

"Sala da Comendadora" no Lar Rainha D. Leonor 
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Homenagem pela ocasião do 13º aniversário do seu falecimento

Algumas obras do casal:

Colónia de Férias na Praia das Maçãs
O casal transformou terras incultas numa fabulosa colónia de férias para 
crianças desfavorecidas, nos anos 60.  Mais tarde foi transformado em Lar , 
mas ainda hoje o Exército da Salvação respeita a vontade dos Comendadores  
e as crianças continuam a passar a época de férias naquele equipamento.

Fundação Lar de Cegos Nossa Senhora da Saúde
Em 1981, o “Jornal Correio da Manhã” anunciava a degradação do edifício da 
Fundação Lar de Cegos Nossa Senhora da Saúde e a total ausência de meios 
para solucionar os problemas. Por iniciativa própria, o Comendador deslo-
cou-se ao local e entregou na hora um cheque de 600 contos apaixonando-se 
pela causa e ajudando ao seu desenvolvimento. Após a sua morte a Comenda-
dora continuou a benemerência.

Caso particular de Valdemar Nunes
Nos anos 90, Valdemar Nunes sofria com um pesado e volumoso lipoma, que 
o ameaçava de asfixia. Apesar de não ser um conhecido, os Comendadores 
assumiram o custo da intervenção cirúrgica, devolvendo a saúde e a alegria de 
viver àquele homem que se viu livre de anos de sofrimento.

IPO de Lisboa
Após a morte do Comendador, a sua esposa continuou a financiar equipa-
mento valioso no Instituto Português de Oncologia, que era uma das institui-
ções mais acarinhadas pelo Comendador – que foi o responsável pela doação 
de equipamento moderno. Foi, aliás, numa das salas que ele sugeriu altera-
ções e que foi melhorada  onde veio a falecer no dia 2 de julho de 1995 de uma 
pneumonia atípica, aos 86 anos.

Lar Comendadores Nunes Corrêa
A Associação para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas do 
Concelho de Mafra considerou o apoio financeiro da Comendadora “caído do 
céu”. Em 1995, pouco após o falecimento do Comendador, Maria Eva estava 
muito abatida e sentiu-se mal. O médico que a auxiliou e que estava à frente 
dos destinos daquela instituição contou-lhe a pretensão de construírem um 
lar residencial. A Comendadora prontificou-se a ajudar e em pouco tempo en-
tregou trinta e dois mil contos (160 mil euros) que permitiram iniciar aquela 
obra.

Restauro de Órgão de S. Salvador 
Em 1998, a Comendadora concretizou o velho sonho do Lar Conde de Agro-
longo ao financiar em 10.000 contos (50 mil euros) o restauro do órgão oito-
centista, cuja fachada é das mais belas e harmoniosas do barroco.

Outras instituições :
• Sociedade da Beneficência Brasileira em 
Portugal
• Cruz Vermelha Portuguesa 
• Santas Casa da Misericórdia:
Pedrógão Grande, Sintra, Azeitão,  Fama-
licão e Vale de Besteiros
• Associação de Pais de Silveiros (Barce-
los)
• Casa Mãe das Florinhas do Gradil
• Liga Nacional de Defesa Contra o Can-
cro
• Instituto Português de Oncologia de 
Francisco Gentil 
• Aldeias SOS 
• Lar de Cegos de Nossa Senhora da Saú-
de (Lisboa)
• Liga de Defesa dos Animais 
• Centro de Educação de Crianças Defi-
cientes (Mira Sintra)
• Bombeiros Voluntários: Almoçageme, 
Barcelos, Colares, Cruz de Malta, Pedró-
gão Grande, S. Pedro de Sintra, Viatodos, 
Almoçageme
• Fundadora do Jardim Infantil de seu 
nome, no sítio das Murtas
• Igrejas de Pedrógão Grande e de Silvei-
ros
• Exército de Salvação
• Associação para a Educação e Reabili-
tação de Crianças Inadaptadas do Conce-
lho de Mafra 
• Associação Portuguesa Raoul 
Follereau
• Associação de Auxílio da 3ª idade de São 
Sebastião da Pedreira (Lisboa)
• Associação Portuguesa de Miastenia 
Gravis
• Carmel Coração de Jesus 
• Casa do Gaiato
• Centro Paroquial de S. João de Deus 
(Lisboa)
• Centro Social da Musgueira Norte (Lis-
boa)
• Corpo Nacional de Escutas de Pedrógão 
Grande
• Corpo Nacional de Escutas de Silveiros
• Instituto de Apoio à Criança
• Seis Unidades da Dor (Diversos Hospi-
tais do País)
• Lisboa Ginásio Clube
• Liga dos Amigos da 3ª idade “Os Avós”
• Lar Conde de Agrolongo
• Acreditar – Associação de Pais e Ami-
gos das Crianças com Cancro
• Foram ainda doadas avultadas quantias 
a particulares carenciados de habitações, 
saúde etc. 
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Memórias do Hospital

mais património

O dia 7 de outubro de 1943 foi uma data especial para esta 
Santa Casa. Nesse dia, culminava a I Semana das Ofertas 
ao Hospital, uma iniciativa que conseguiu angariar cerca 
de 200.000 escudos em verbas e géneros, num cortejo com 
cinco centenas de carros. Todas as freguesias estavam ali 
representadas com as suas oferendas ao Hospital, com o 
objetivo de retribuir à Santa Casa da Misericórdia de Bar-
celos o apoio que esta prestava à população, muitas vezes 
gratuitamente. Estas oferendas tinham como objetivo o 
alargamento, ampliação e tornar os serviços hospitalares 
mais eficientes.
Como forma de tributo e  também de prestação de contas 
foi elaborado um livro, ilustrado com preciosas fotos do 
hospital daquela época. Fachada principal do Hospital e Asilo de Inválidos

Claustro Uma das enfermarias de 1ª classe

Uma das enfermarias gerais Sala de Operações
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espaço aberto

Provérbios
- Não há luar como o de janeiro nem 
amor como o primeiro.
- Janeiro geoso e fevereiro chuvoso 
fazem o ano formoso
Idosos Lar Rainha D. Leonor

- Tanta chuva pelas candeias, tan-
tas abelhas pelas colmeias.
- Vão os anéis mas fiquem os 
dedos.
- Tantos dias de geada terá Maio, 
quantos de nevoeiro teve Fevereiro.
- Verdura de Janeiro, não vai a 
palheiro.
- Voz do povo, voz de Deus.
- A rir se corrigem os costumes.
Utentes Unidade de Cuidados Continuados 
Integrados de Santo António

Adivinhas
Muitas meninas numa varanda e 
todas choram para a mesma banda.
R: É a chuva

É uma senhora muito assenhora-
da, nunca sai à rua, está sempre 
molhada
R: É a língua.
Idosos Lar Rainha D. Leonor

Qual é o doce mais docinho que os 
burros gostam muito?
R: Alfarroba.
Idosos Centro de Dia

Alto está
Alto mora
Ninguém o vê
E toda a gente a adora
R: Deus
Idosos Centro Social Comendadora 
Maria Eva Nunes Corrêa

Mensagem
Só existe uma coisa melhor que 
fazer novos que é conservar velhos 
amigos.
Lar Santo André

Margarida e Clara, Infantário Rainha Santa Isabel

Lenda da Senhora das Candeias

Venerada na igreja de Terroso na 
Póvoa de Varzim, está a imagem da 
Nossa Senhora das Candeias, que 
conta a lenda apareceu certo dia à 
costa em Azurara. Mas esta lenda 
começaria algum tempo antes no 
outro lado do oceano, no Brasil, 
quando um casal imigrante da fre-
guesia de Terroso atirou a Senhora 
ao mar na espera de um milagre.
Começaria assim a longa viagem 
pelo mar que terminou na praia de 
Azurara, não muito longe da fre-
guesia onde está agora exposta e 
localidade onde reza a lenda seriam 
naturais as pessoas que a atiraram 
ao mar.
Naquela altura, quando a imagem 
deu à costa, diz a lenda que veio um 
carro de bois para levar a imagem e 
que às várias tentativas por grupos 
de várias localidades para conseguir 
levar a imagem para as suas igrejas 
foram os habitantes de Terroso que 
conseguiram tal feito, já que os bois 
não queriam seguir outro caminho 
se não o que levaria a imagem da 
Santa para o altar da Igreja de Ter-
roso. Isto foi interpretado pelos lo-
cais como vontade da Senhora em 
ser Venerada naquele local e assim 
aceitaram a sua vontade.
Lar da Misericórdia

Poemas
Portugal é já velhinho
Dizem que não é verdade
Quando vimos no caminho
Tinha apenas a nossa idade.

Temos alma de criança
Mas se canta a nossa voz
Canta a Pátria da Esperança
Porque a pátria somos nós.

Céu azul no meu caminho
Céu azul sem rival
Doce encanto dos meus olhos
Céu azul de Portugal.
Idosos Lar Nossa Senhora da Misericórdia

Se um velhinho te chamar
tira tempo para lhe dar atenção
Porque mesmo que não te possa falar
Vai ficar mais calmo seu coração

Ser velhinho não é defeito
é a felicidade de novo passar
ao velhinho triste encosta teu peito
assim te farão a ti quando lá chegar

Lembrai-vos jovens de agora
que a velhice de hoje não ligais
bem depressa ao raiar da aurora
também vós velhos estais.
Aurora Queirós |Colaboradora do Lar 
da Misericórdia     
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próximas atividades

INSTITUCIONAL
Março
• Assembleia Geral Ordinária
•  Procissão das Endoenças

Maio
• Batalha das Flores
•  516 anos da SCMB

SAÚDE

Março
•  Ação de Sensibilização de Terapia da Fala
•  Workshop de Incontinência Urinária
• Campanha Dia do Pai:  Saúde e Bem-Estar

Maio
• Campanha Dia da Mãe: Saúde e Bem-Estar

TERCEIRA IDADE
Março
• “Dia do Teatro” 
• Missa em Honra à S. José / Dia do Pai
• Dia da Primavera 
• Visita Pascal 

Abril
• “Dia da Dança”

Maio
• “Dia da Mãe “
• “ Dia da Família” 

Propriedade e edição: Santa Casa da 
Misericórdia de Barcelos
Campo da República, 
4750-275 Barcelos; Tel: 253 802 270 
Email: geral@misericordiabarcelos.pt
NIF: 500239886

Diretor: Vítor Coutinho
Vice-Diretor: Paulo Pereira
Redação: Isabel Oliveira 
Sede de redação: Serviços Centrais - 
Campo da República, 
4750-275 Barcelos
Colaboradores: Mesa Administrativa/ 
Coordenadoras Gerais /Diretores 
Técnicos / Técnicos / Prof. Ilídio Torres/
Utentes
Conceção Gráfica: Isabel Oliveira
Edição: 1º quadrimestre 2016
Periodicidade: Quadrimestral
Tiragem: 1500 exemplares
Impressão: Gráfica Vilaverdense, 
Artes Gráficas, Lda
Distribuição Gratuita
NIF: 500239886
Dep. Legal: 206938/04

Ficha Técnica
Junho
• “Peregrinação anual à N.º Sr.ª da Franqueira” 
• “Santos Populares” 

INFÂNCIA
Março 
• Palestra sobre Higiene oral/corporal 
• Jogo de futebol no Dia do Pai 
• Atividades de jardinagem 
• Semana de teatro 
• Páscoa 
• Projeto “A tua sopa”
• Hora do conto com Isabel Pinto autora 
d' "A ovelha que faz muu” 

Abril 
• Palestra sobre A Febre e os cuidados a ter 
com ela
• Baú das histórias 

Maio
• Festas das cruzes 
• Aula de Yoga no Dia da mãe 
• Dia da família 
• Palestra sobre Exposição solar

Junho 
• Dia Mundial da Criança 
• Dia Mundial do Ambiente 
• Festa de final de ano 
• Gala de Finalistas



 Passeio foi um sucesso P.5 

“Queremos uma nova atitude Santa Casa”
afirma o Vice-Provedor  P.16                                                     

SERVIÇOS:
- Pré-escolar gratuito: 9h-12h /14h-16h

- Prolongamento de horário: 7h30-19h30

- Equipa técnica alargada: Psicologia e nutrição (gratuito)

Atividades Extra-Curriculares

com preços reduzidos:

 - Yoga

- Atelier de Olaria

- Música

- Dança

- Informática

- Inglês

- Piscina (gratuita)

Inscrições
2016/17

Creche e
Pré-escolar


