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Fechou-se um ciclo com a demissão do Pro-
vedor Dr. Vítor Coutinho, um novo se inicia.
Desde o passado dia 25 de outubro de 2016 
que assumi a enorme responsabilidade de di-
rigir os destinos da Santa Casa da Misericór-
dia de Barcelos.
Uma palavra de enorme gratidão é devida aos 
que deixaram os órgãos sociais, ao Dr. Vítor 
Coutinho e à Dr.ª Lídia Correia, pelo que de-
ram de si em prol da Santa Casa da Misericór-
dia de Barcelos.
Dar as boas-vindas aos novos Mesários Jorge 
Capela e Miguel Correia, impõe-se.

Como Provedor da Santa Casa da Misericór-
dia de Barcelos, para além de outras atribui-
ções, terei também a direção deste boletim 
“Encontro de Gerações”, o qual visa retratar e 
dar a conhecer à comunidade todos os aspe-
tos da vida da Instituição. E faço-o com muita 
honra.

Nesta edição abordamos o 29.º jubileu da 
história da Igreja, o Jubileu Extraordinário da 
Misericórdia, convocado pelo Papa Francisco.
A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos 
fez-se representar no Vaticano, no passado 
dia 2 de setembro, no Jubileu dos Voluntários 
e Operadores da Misericórdia, uma iniciativa 
inserida no Ano da Misericórdia para todos 
quantos no mundo dedicam a sua vida ao ser-
viço dos outros.
Para assinalar o encerramento do Ano do Ju-
bileu Extraordinário da Misericórdia está pre-
vista uma exposição itinerante das 14 obras 
da Misericórdia que foram levadas a cabo por 
esta instituição ao longo deste ano. 

Referimos, ainda, o “passeio do colaborador”, 
este ano ao Jardim Buddha Eden, no Bombar-
ral, sendo esta uma das formas de valorização 
dos colaboradores.
O destaque especial desta edição é dado ao 
Centro de Formação, o qual se encontra a 
funcionar em pleno, com muitas propostas 
para a comunidade, para cuja leitura atenta 
dos cursos e das ações de formação a todos se 
convida.
A nível social, destacamos o projeto solidário 
da Loja Social, para o qual foi organizado um 
desfile de moda com o objetivo de angariação 
de fundos, bem como a abertura do gabinete 
de apoio à comunidade na Casa de Santa Ma-
ria. 
Na Saúde, apresentamos mais uma nova es-
pecialidade médica, a oftalmologia, realçan-
do, ainda, o acordo com a Advance Care, que 
nos vai permitir alargar a carteira de clientes.
As dicas da poupança não podiam faltar, com 
a apresentação de uma nova aplicação que 
gere o orçamento familiar: o boonzi.
No Mais, fica o registo de algumas das ativi-
dades de todas as nossas valências.

Finalmente, queria convosco partilhar uma 
palavra de esperança no futuro desta Santa 
Casa e um apelo ao contributo de todos, para 
que possa a Santa Casa da Misericórdia de 
Barcelos cumprir cabalmente a sua missão 
junto da comunidade.

Bem hajam!
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mais notícias

Jubileu Extraordinário
da Misericórdia: Obras da 
Misericórdia (parte 2)

Dando seguimento ao programa de atividades preparadas 
para assinalar o tempo do Jubileu Extraordinário da Mise-
ricórdia, foram cumpridas mais 4 obras materiais, sendo 
que a do "enterrar os mortos" consistiu na simbólica mis-
sa exequial. 

Exposição itinerante

Eucaristia das crianças da Misericórdia 
no âmbito do Jubileu Extraordinário da 
Misericórdia

No âmbito do ano do Jubileu Extraordinário da Mi-
sericórdia, a Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, 
realizou uma missa especialmente dedicada às crian-
ças à semelhança da organizada em Roma por Sua 
Santidade, o Papa Francisco.
A eucaristia, animada pelo Coro de Barcelos, contou 
com a presença de cerca de duas centenas de crianças 
e de uma representação dos órgãos sociais.
As nossas crianças, com idades compreendidas entre 
os 4 e 12 anos, manifestaram verdadeira alegria du-
rante a eucaristia realizada pelo Frei José Maria Araú-
jo, que de forma singela lhes levou a palavra de Deus 
através de um pequeno vídeo e os surpreendeu, no fi-
nal, com uma história do fantoche “Xico.”
Antes do lanche convívio, realizou-se frente à Igre-
ja da Misericórdia uma simbólica largada de balões 
brancos com a mensagem de paz no mundo. 
As crianças levaram, ainda, para as suas famílias uma 
pagela com uma mensagem do Papa Francisco que 
fortalece “porque cada criança é uma esperança para 
o futuro da nossa humanidade”.

Dar de beber a quem tem sede - Lares da Misericórdia

Vestir os nus - Projeto Elos da SCMB

Visitar os presos - Cadeia de Viana do Castelo

Encerrado em Roma, no dia 20 de novembro, o Ano Jubi-
leu Extraordinário da Misericórdia, esta Santa Casa rea-
lizará uma exposição fotográfica itinerante com as obras 
de Misericórdia Materiais e Espirituais, pelos diferentes 
setores. 
Trata-se de um registo das Obras de Misericórdia (fotos e 
textos) que foram compiladas numa pequena publicação 
oferecida a Sua Santidade o Papa Francisco aquando da 
visita da deputação desta Misericórdia ao Vaticano (ver p. 
4).
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Misericórdia de Barcelos representada na Catequese do 
Papa para os Operadores da Misericórdia no Vaticano

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos participou, com a União das 
Misericórdias portuguesas, na Catequese do Papa para os Operadores 
da Misericórdia, que decorreu no Vaticano, no âmbito do Jubileu Ex-
traordinário da Misericórdia, no dia 3 de setembro. 
No total estiveram representadas 400 misericórdias de vários países, 
entre outros, Portugal, Itália, Bielorrússia, Brasil, Japão, Macau e Pa-
lestina, numa iniciativa que juntou cerca de 24 mil operadores da mi-
sericórdia. O Provedor e membros dos órgãos sociais representaram 
Barcelos numa cerimónia em que o Papa Francisco, perante os fiéis 
e peregrinos, na Praça de São Pedro, frisou que “Vós sois artesãos de 
misericórdia: com as vossas mãos, com os vossos olhos, com a vossa 
escuta, com a vossa proximidade, com as vossas carícias... sois arte-
sãos! Exprimis o desejo - entre os mais belos no coração do homem: 
fazer com que a pessoa que sofre se sinta amada. Em diferentes con-
dições de carência e nas necessidades de tantas pessoas, a vossa pre-

sença é a mão de Cristo estendida que alcança 
a todos. Sois a mão de Cristo estendida. Que a 
vossa obra de misericórdia seja a prolongação 
humilde e eloquente de Jesus Cristo”.
Nesse dia, houve, ainda, na Igreja de San-
to António dos Portugueses, uma eucaristia 
presidida pelo Arcebispo Primaz de Braga e 
presidente da Comissão Episcopal da Pasto-
ral Social, D. Jorge Ortiga, na qual esteve tam-
bém representada a Misericórdia de Barcelos.
No dia seguinte, milhares de pessoas junta-
ram-se para a canonização de Madre Teresa 
de Calcutá, a Missionária da Caridade, “Mãe 
dos pobres”, que foi Nobel da Paz.
 

As 14 obras da Misericórdia pela SCMB: 
Oferta ao Papa Francisco

Na Praça de S. Pedro - Vaticano

Na Igreja de Santo António dos Portugueses com o Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga
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Passeio do colaborador no Jardim Buddha Eden

Nos dias 1 e 8 de outubro, 
decorreu o tão esperado 
e participado "Passeio do 
Colaborador". Este ano, 
o local de visita foi o es-
pantoso Jardim Buddha 
Eden, no Concelho do 
Bombarral. Sábados bem 
animados, com uma bre-
ve passagem por Coim-
bra, onde se pôde con-
templar, nas margens do 
Rio Mondego, esta em-
blemática cidade. A visi-
ta de comboio ao Jardim 
Buddha Eden foi dos mo-
mentos altos da jorna-
da. Dias plenos de bom 
convívio, descontração 
e partilha entre 215 pes-
soas das diferentes áreas 
da Santa Casa, na maior 
adesão de sempre em 
iniciativas do género. 

Homenagem à Comendadora Maria Eva 
no 13º aniversário do seu falecimento

SCMB recebeu 
deputado da AR

A benemérita Comendadora Ma-
ria Eva Nunes Corrêa foi home-
nageada, no dia 13 de outubro, 
no centro social de seu nome, em 
Silveiros, pelo 13º aniversário do 
seu falecimento, com uma missa 
e um lanche convívio. Tentando 
dar continuidade aos ideais da 
Comendadora a equipa do Centro 
Social de Silveiros procura, com 
muita dedicação, diariamente, 
acarinhar estes idosos e crianças, O deputado da Assembleia da República, Joel 

Sá, e o presidente da concelhia do PSD, José 
Novais, estiveram nas instalações da Santa 
Casa da Misericórdia de Barcelos (SCMB) no 
âmbito de uma série de visitas às instituições 
do concelho de Barcelos.
O Provedor Vítor Coutinho e membros dos 
Órgãos Sociais da SCMB receberam Joel Sá e 
José Novais para uma visita aos lares da Mi-
sericórdia onde tiveram a oportunidade de 
contactar com os funcionários e utentes bem 
como conhecer os projetos futuros da insti-
tuição.

cuidando da melhor forma possí-
vel todos os que ali são acolhidos. 
Natural de Silveiros e exemplo de 
generosidade, deixou a sua mar-
ca em várias instituições, finan-
ciando em grande parte o centro 
social da Santa Casa da Miseri-
córdia de Barcelos dedicado às 
crianças e idosos. Acompanhou 
as obras até ao seu falecimento, 
sendo aquela grande obra inau-
gurada alguns meses depois.
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mais terceira idade

Visita ao Casino da Póvoa Dia dos Avós no Centro Social de Silveiros

Bellekorpus mimou utentes do Lar N. Sra. da Misericórdia

Na praia de Apúlia

O Verão foi preenchido na 
valência da terceira idade 

com muitas atividades 
diversificadas. Fica aqui o 

registo de algumas 
imagens dos últimos 

meses.

Nas vindimas

Utentes do Lar Rainha D.  Leonor nas Estufas Rose Nature
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No Santuário de Fátima

Eucaristia no Dia do Idoso

Visita a S. Bento da Várzea No Golf Club da Estela

Na Agrosemana

Final de Boccia Ida ao Sarrabulho
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mais infância

Festas de Final de Ano e Gala de finalistas

Creche As Formiguinhas

Centro Infantil de Barcelos Infantário Rainha Santa Isabel

Foi com pompa e circusntância que os meninos finalistas se despediram da 
SCMB na Gala de Finalistas

A despedida do ano letivo 
2015/2016 foi animada com 

as festas temáticas nos 
diferentes setores e as galas 

de finalistas.

Centro Social Comendadora Maria Eva Nunes Corrêa
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Algumas atividades

Meninos do IRSI nas vindimas Desfolhada na Creche Familiar

Halloween na Creche As Formiguinhas Meninos do IRSI visitaram vacaria de Fornelos

O verão no Centro de Atividades de Tempos Livres foi assim...
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CENTRO DE FORMAÇÃO DA SCMB INICIA ATIVIDADE

formação

Importante veículo de valorização para o trabalhador ou 
forma de inserção para os desempregados, a formação é 
essencial. Aumenta a produtividade, valida e atualiza-
conhecimentos, diferencia os profissionais e aumenta as 
probabilidades de inserção no mercado de trabalho. 
O Centro de Formação da SCMB encontra-se em fun-
cionamento tendo já decorrido algumas ações como a de 
"Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida".

Importância dos Primeiros Socorros e 
Suporte Básico de Vida
O conceito de cadeia de sobrevivência (utilizado pela pri-
meira vez em finais da década de 80 e incorporado nas re-
comendações de 1992 sobre reanimação cardiopulmonar, 
da American Heart Association) tem servido de base ao 
desenvolvimento de um volume significativo de conheci-
mento científico que se tem traduzido (como demonstra-
do por vários estudos) em inúmeras vidas salvas.
A grande maioria dos acidentes poderia ser evitada, po-
rém, quando eles ocorrem, alguns conhecimentos simples 
podem diminuir o sofrimento, evitar complicações futu-
ras e até mesmo salvar vidas.
Com este entendimento deve-se concluir que é de extrema 
importância formar e treinar pessoas capazes de prestar 
a primeira assistência em Suporte Básico de Vida (SBV), 
respondendo eficazmente a uma situação emergente de 

O Centro de Formação da Santa Casa da 
Misericórdia de Barcelos já se encontra em 

pleno funcionamento com dezenas de 
propostas de cursos e de ações de formação 

nas áreas do trabalho social e orientação, 
serviço de apoio a crianças e jovens, saúde/

terapia e reabilitação. 
O espaço foi remodelado garantindo uma 

maior capacidade.

paragem cardiorespiratória.
A pensar nos benefícios da implementação da formação 
em SBV realizou-se a formação no passado dia 26 de ou-
tubro, envolvendo profissionais dos diferentes setores de 
atividade da SCMB, nomeadamente nas áreas da saúde, 
infância e terceira idade, dado que a criança, o jovem e o 
idoso são mais vulneráveis não só pelas condições fisio-
lógicas mas essencialmente pelo estádio de desenvolvi-
mento psicossocial em que se encontram ou podem vir a 
encontrar. As próximas ações de Suporte Básico de Vida e 
Primeiros Socorros decorrem, respetivamente,  nos dias 
25 de novembro e 5 de dezembro.

Algumas formações:

Animação sociocultural 
A Animação Sociocultural consubstancia uma atitude 
que se traduz no empenho, na abertura, na iniciativa, na 
adaptação, na tolerância e na capacidade de promoção do 
desenvolvimento sócio - cultural através da participação 
dos indivíduos, grupos e comunidades. 
Assim sendo, o Centro de Formação iniciará a 30 de no-
vembro a ação de formação, para dar resposta à necessi-
dade de formar Animadores/as e possibilitar a sua forma-
ção contínua e/ou complementar. A ação visa responder 
às necessidades de intervenção em animação sociocultu-
ral em contextos diversificados para diferentes profissio-
nais para além dos/as Animadores/as. 

Reabilitação do pavimento pélvico/ pós parto 
As disfunções do pavimento pélvico podem abranger 
diferentes condições clínicas, como incontinência uri-
nária, disfunções sexuais, intestinais, prolapso vaginal e 
dor pélvica. O início de disfunções do pavimento pélvico 
está, geralmente, associado a diferentes fatores, tais como 
o parto, alterações postuais e mecanismos neurológicos 
centrais presentes em dor crónica.
Este curso é destinado a Fisioterapeutas que tenham for-
mação na área da avaliação vaginal e foca-se na avaliação 
e tratamento de disfunções pélvicas com técnicas de Tera-
pia Manual. A formação decorre em janeiro.

Animação da pessoa idosa 
A ação de formação tem por objetivo dotar os seus des-
tinatários de um conjunto de competências básicas ao 
nível da planificação e execução de técnicas de animação 
em instituições de apoio ao idoso e nos seus domicílios, 
contribuindo desta forma para um melhor desempenho 
da atividade profissional nestas áreas e para um enrique-
cimento do indivíduo.
Destinada aos/às colaboradores/as da SCMB e a ativos 
empregados e desempregados, com idade igual ou supe-
rior a 18 anos, esta ação de formação terá uma duração de 
25 horas e decorrerá no mês de janeiro. 
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Cursos e Ações de formação:

Trabalho Social e Orientação  
. Técnico/a de Geriatria   
. Agente em Geriatria  
. Técnico/a de Apoio Familiar e de Apoio à 
   Comunidade  
. Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade  
. Animador/a Sociocultural  
. Cuidados no domicílio - cuidadores informais  
. Animação para a pessoa idosa  
. Higiene da pessoa idosa   
. Saúde Mental/ Demência  
. Técnicas de comunicação   
 
Serviço de Apoio a Crianças e Jovens  
. Técnico/a de Ação Educativa  
. Acompanhante de Crianças  
. Técnico/a de Juventude  
. Psicologia e desenvolvimento da criança  
. Saúde Mental Infantil  
. Higiene, saúde e segurança da criança   
. Intervenção Precoce  
. Crianças com Necessidades Educativas 
   Especiais  
. Planificação e gestão de atividades 
   pedagógicas  
. Expressão plástica e musical  
 
Saúde/ Terapia e Reabilitação  
. Técnico/a Auxiliar de Fisioterapia  
. Eletroterapia  
. Hidroterapia  
. Reabilitação Pavimento Pélvico/Pós-Parto  
. Drenagem Linfática  
. Massagem  
. Técnico/a Auxiliar de Saúde  
. Técnico/a de Termalismo  
. Cuidados na saúde  
. Primeiros socorros  
. Suporte Básico de Vida 

Os interessados podem dirigir-se ao Centro de 
Formação da SCMB, Campo da República 4750-
275 Barcelos (junto à Capela Mortuária).

Podem, ainda, fazer a inscrição através do site: 
www.misericordiabarcelos.pt ou aceder à ficha 
de inscrição através do link: 
 https://goo.gl/forms/Dm6Vv9pBIWT0ZeLl1

Centro de Formação da SCMB
Campo da República 4750-275 Barcelos
Tlm. 912 749 063
Tel. 253 802 279 (ext. 1360)
formacao@misericordiabarcelos.pt

Intervenção Precoce

A Intervenção Precoce é o conjunto de medidas de apoio in-
tegrado centrado na criança e na família, que incluem ações 
de natureza preventiva e reabilitativa, no âmbito da educa-
ção, da saúde e da ação social, de forma a prevenir o apare-
cimento ou agravamento dos problemas das crianças e a re-
forçar as competências das famílias e outros prestadores de 
cuidados para que, de forma mais autónoma, consigam lidar 
com a problemática da criança.
O papel dos profissionais de intervenção precoce é o de 
apoiar e fortalecer o sentido de competência e controlo das 
famílias de forma a que estas tenham todas as condições 
para influenciar positivamente a educação e o desenvolvi-
mento das suas crianças. O objetivo da intervenção é tornar a 
família mais competente e mais capaz de mobilizar os recur-
sos que podem influenciar positivamente o funcionamento 
da criança, dos pais e da família, em vez de a tornar depen-
dente de profissionais ou dos sistemas de prestação de ajuda.
Com a ação de formação os formandos deverão ser capazes 
de implementar atividades, no âmbito da Intervenção Preco-
ce, com crianças dos 0-6 anos.
 
Os conteúdos a desenvolver serão:
• Desenvolvimento Infantil: Normal e Sinais de alarme;
• Atividades de estimulação do desenvolvimento nas áreas 
que apelam: Socialização; Linguagem; Autonomia; Cogni-
ção; Desenvolvimento Motor.
• Reflexão e Debate.
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LOJA SOCIAL - Um projeto solidário

social

Dada a tendência para o aumento das 
desigualdades sociais, implícitas à proble-
mática da pobreza estrutural, a Santa Casa 

da Misericórdia de Barcelos tem consciência 
que são necessárias políticas sociais ativas 

e eficazes para o combate aos fenómenos 
associados a este tipo de pobreza. Assim, 

propôs-se criar uma nova resposta – LOJA 
SOCIAL - no combate à exclusão social, que 

tem tido um crescimento acentuado no 
nosso concelho, cujo público-alvo são as 

famílias mais carenciadas.

A criação desta Loja Social tem por principal objetivo su-
prir as necessidades imediatas das famílias carenciadas 
do concelho, por forma a promover e contribuir para a 
melhoria das condições de vida, através da recolha e dis-
tribuição de bens usados e novos, doados por particulares 
ou empresas.
A Santa Casa da Misericórdia pretende dinamizar esta 
resposta tendo por base não só a atribuição, totalmente 
gratuita, de bens a famílias comprovadamente caren-
ciadas, sendo esta análise feita através de uma avaliação 
social criteriosa e estruturada, mas também potenciando 
uma responsabilidade cívica e comunitária nestas famí-
lias, mediante o compromisso que estas assumem, junto 
com a equipa técnica do projeto, para a criação de um pla-
no individual que será monitorizado por ambas as partes.

Caso queira fazer parte deste projeto, entre em contacto 
através do email: ana.ferreira@misericordiabarcelos.pt 
ou tlm: 917 747 288.

Gabinete de Apoio à Comunidade abriu portas
O Gabinete de Apoio  à Comunidade já se encontra 
em funcionamento na Casa de Santa Maria (Largo Dr. 
José Novais, em Barcelos) das 9h às 13h e das 14h às 
17h.
O objetivo geral de intervenção deste Gabinete é o 
desenvolvimento de atividades de promoção e inte-
gração social de indivíduos e famílias em situação de 
disfunção social.
Este gabinete operacionaliza-se através de uma me-
todologia de atendimento e acompanhamento social, 
para a promoção de um desenvolvimento equilibrado 
e sustentado de todas as famílias, visando a informa-
ção, orientação, sensibilização, articulação e encami-
nhamento dos indivíduos e famílias, através de meto-
dologias de intervenção adequadas às necessidades.
Os utentes são acompanhados individualmente, 
numa perspetiva de trabalho conjunto, permitindo 
uma eficaz resolução da situação-problema, através 
da mobilização dos recursos adequados ao cresci-
mento da autonomia pessoal, social e profissional. 

A SCMB propõe-se:
- Assegurar o bem-estar dos beneficiários e o respeito 
pela sua dignidade, promovendo a participação ativa dos 
mesmos na dinâmica da Loja Social, assim como a par-
ticipação dos voluntários do projeto de voluntariado da 
instituição;
- Suprir as necessidades imediatas dos beneficiários, me-
diante a recolha de diferentes géneros, nomeadamente, 
alimentos, vestuário, mobiliário e outros objetos, me-
diante a sua capacidade;
- Encaminhar para outras entidades, após uma articula-
ção com as mesmas, quando não tiver capacidade de res-
posta em termos de bens disponíveis;
- Definir os critérios que estão na base da admissão dos 
beneficiários e atribuir critérios de prioridade por forma a 
dar resposta às pessoas que se encontrem social e econo-
micamente mais desfavorecidas ou desprovidas de estru-
turas familiares de apoio;
- Organizar um processo individual por agregado familiar 
que se candidata a esta resposta.
A SCMB efetuará atendimento a qualquer família que se 
dirija através da procura direta ou a qualquer encaminha-
mento efetuado por outras entidades ou instituições do 
concelho.
A Loja Social ficará situada na Casa de Santa Maria, no 
Largo Dr. José Novais, em Barcelos.
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Fashion Night Barcelos: "Um desfile por uma causa"

Cerca de 450 pessoas associaram-se ao Fashion Night 
Barcelos – Um desfile por uma causa, uma iniciativa de 
cariz social, cujo objetivo era angariar fundos para a cria-
ção de uma loja social, que decorreu na noite da passada 
sexta-feira, na discoteca Vaticano.
O Fashion Night Barcelos foi apresentado pelos modelos 
Mónica e Rubim, sendo que a ARCA deu início ao evento 
com uma atuação, dando-se de seguida a apresentação 
dos três primeiros quadros dedicados às lojas LOL KIDS, 
PETIT POMME e KIDZONE. Depois dos meninos desfi-
larem, a cantora Diana Martins presenteou-nos com dois 
dos seus originais. Seguiu-se o desfile das lojas SKULK, 
CEGONHA e FOFURAS, com os pequenos modelos a fa-
zerem furor. Mais uma atuação da Diana Martins e foi a 
vez da BEE KIDS, CALÇADO SAMEIRO E SAPATARIA 
SOFIA CUNHA encerrarem o desfile. Diana Martins 
atuou pela última vez com temas que entusiasmaram o 

O primeiro evento de angariação de fundos para a criação da loja social decorreu no dia 30 
de setembro. Tratou-se de um desfile de moda que decorreu na discoteca Vaticano e que 

terminou com um saldo positivo de cerca de 3000 euros. 
Obrigado a todos os que se associaram à causa!

público. 
O Mesário Paulo Pereira fez um balanço positivo da ini-
ciativa salientando que “a Mesa Administrativa congra-
tula-se com o resultado deste evento. No total, foram 
angariados cerca de 3000 euros, um valor que cumpriu 
o que a equipa tinha proposto conseguir neste primeiro 
evento para a criação de uma loja social. Esta loja pre-
tende contribuir de forma eficaz no combate à exclusão 
social vivenciada por muitos agregados familiares do 
nosso concelho”. Afirmou também que “em breve serão 
apresentadas à população de Barcelos novas informações 
acerca deste grande projeto assim como o convite para um 
novo evento”. 
Para concluir agradeceu ao Vaticano, modelos, lojistas, 
patrocinadores, apresentadores, aderecistas, colaborado-
res, à Diana Martins e Débora Fonseca por todo o empe-
nho neste evento.

Os jovens manequins em preparação para o desfile Mónica e Rubim apresentaram o evento
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Dar continuidade à estratégia definida

entrevista ao provedor 

O Dr. Firmino Silva assumiu 
no final do mês de outubro 

o cargo de Provedor, após 
renúncia ao cargo do 

Dr. Vítor Coutinho.
Advogado de profissão, é 

também o responsável pelas 
questões jurídicas e  mesário 

dos Recursos Humanos.
Em entrevista revela-nos as 

metas para 2017.

Assumiu recentemente o cargo de 
Provedor. A que se deve esta nomea-
ção a meio do mandato?
Como é do conhecimento dos Irmãos 
e do público em geral, esta nomeação 
a meio do mandato deve-se ao facto 
do Dr. Vítor Coutinho ter renunciado 
ao cargo.
Perante a sua demissão, o normal 
seria chamar a ocupar o cargo o ele-
mento eleito em segundo lugar na 
lista que ganhou as eleições ao órgão 
Mesa Administrativa.
Ora, foi exatamente esse o procedi-
mento seguido, tendo eu assumido 
formalmente o cargo de Provedor, no 
dia 25 de outubro de 2016, dia em que 
a Instituição recebeu a Provisão emi-
tida por Sua Ex.ª D. Jorge Ortiga, Ar-
cebispo de Braga. 

Como encara esta nomeação?
Não estava de todo à espera desta no-
meação pois longe de mim imaginar 
que o Dr. Vítor Coutinho pudesse re-
nunciar ao cargo uma vez que estava a 
fazer um excelente trabalho e de cuja 
equipa me orgulho de ter feito parte.
Assumido o cargo, encaro-o com 
enorme responsabilidade e com mui-
ta honra. 
A Santa Casa da Misericórdia de Bar-

celos é uma instituição com 516 anos 
de existência, o que por si só revela a 
grandeza da Instituição e o enorme 
desafio e honra que representa para 
mim dirigir esta Instituição.
E é uma responsabilidade acrescida 
assumir o cargo de Provedor, quando 
penso nos serviços que são prestados 
à comunidade, nas suas diversas va-
lências, desde o culto, a ação social, 
a saúde, a infância, a terceira idade e, 
mais recentemente, a formação.
Responsabilidade, quando penso em 
todos os utentes dos nossos serviços.
Responsabilidade, ainda, quando 
penso nos perto de 400 colaboradores 
que prestam a sua atividade na San-
ta Casa da Misericórdia de Barcelos, 
da qual muitos dela dependem, bem 
como dos familiares desses colabo-
radores. 

Com a saída do Provedor Dr. Vítor 
Coutinho e da Mesária Dra. Lídia 
Correia, novos elementos integram a 
Mesa Administrativa?
Naturalmente que sim.
Sempre que há a renúncia de qualquer 
membro dos órgãos sociais, procede-
-se à recomposição do órgão pela 

chamada dos respetivos suplentes, 
pela ordem em que tiverem sido elei-
tos, em conformidade, aliás, como o 
que dita o Compromisso.
Assim, os novos Mesários chamados 
a recompor o órgão Mesa Adminis-
trativa foram o Sr. Jorge Capela e o Dr. 
Miguel Correia.

Houve, consequentemente, uma re-
distribuição de cargos ?
Necessariamente o cargo de Provedor 
teria que ser mexido.
Nos demais cargos, ou seja, o de Vi-
ce-Provedor, Tesoureiro e Secretário, 
por proposta do Provedor e aprova-
do por unanimidade em reunião de 
Mesa Administrativa, mantiveram os 
seus titulares, respetivamente, o Dr. 
Nuno Reis, o Sr. Paulo Pereira e o Sr. 
Carlos Vinagre.
Coisa distinta são os pelouros que 
cada um dos Mesários será respon-
sável e aí haverá alterações, não só 
ditadas pela entrada dos novos Mesá-
rios, mas também pela alteração dos 
pelouros dos Mesários a quem já es-
tavam adstritos. 
Será aproveitada a oportunidade para 
fazer pequenos acertos nos pelouros 

"Representa um enorme desafio e honra dirigir esta
 Instituição com 516 anos"
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que se encontravam já atribuídos, 
tendo sempre por fim último melho-
rar a articulação entre os elementos 
da Mesa Administrativa e entre estes 
e os colaboradores.     

A estratégia definida pela Mesa neste 
mandato mantém-se ?
Naturalmente que a estratégia se 
mantém, devendo ser encarado o tra-
balho agora desenvolvido como um 
prolongamento ou continuidade da-
quilo que vinha sendo feito antes da 
renúncia do Provedor cessante.
Não mudámos de opinião quanto à 
gestão do Hospital de Barcelos, con-
tinuamos a tentar melhorar a alimen-
tação, continuamos a tentar melhorar 
as nossas instalações…, enfim, é um 
trabalho de continuidade.  

Relativamente às áreas que estão sob 
a sua alçada, que são os recursos hu-
manos e o jurídico, como tem sido a 
sua gestão ?
Bem, são áreas distintas com proble-
mas próprios.
Na área de recursos humanos, pelou-
ro repartido com o Vice-Provedor, 
apesar de ser bastante trabalhosa, 
basta pensar no número de colabora-
dores, o trabalho tem sido “aligeira-
do” graças ao contributo essencial do 
departamento de recursos humanos.
Na área jurídica, tenho dado preva-
lência à via extrajudicial para a reso-
lução de “conflitos”, sendo a via judi-
cial o último recurso.
Felizmente, não temos tido conten-
cioso laboral, sendo o mais usual uma 
ou outra ação de despejo e, em maior 
número, injunções e execuções para 
cobrança de prestações não pagas pe-
los utentes.

Aproxima-se a Assembleia Geral 
para apresentação do Plano de Ativi-
dades e Orçamento para 2017. Quais 
são as principais metas para 2017?
Não me vou referir a todos os setores 
de atividade, podendo desde já dizer-
-lhe que a nível da infância, o projeto 
educativo nos próximos três anos terá 
como tema central as tradições de 
Barcelos e a sensibilização ambiental, 
de forma a criar valores e hábitos nos 
mais pequenos.   
Quanto à terceira idade, a preocupa-
ção será sempre a de melhor servir 
os nossos utentes, no sentido de ir ao 

encontro das  suas necessidades. 
Ainda nesta área, já estendemos o 
serviço de apoio domiciliário aos 
fins-de-semana e vamos ainda alar-
gar este serviço a novos utentes.
Uma das apostas para 2017, será na 
formação profissional, com propos-
tas de cursos e ações nas áreas do tra-
balho social e orientação, serviço de 
apoio a crianças e jovens, saúde/tera-
pia e reabilitação. Espera-se também 
implementar projetos formativos fi-
nanciados do Portugal 2020.
Ainda neste âmbito, também haverá 

uma aposta em eventos formativos 
abertos à comunidade, sobre as áreas 
de intervenção da Santa Casa (infân-
cia, saúde e terceira idade).
Na área social temos novidades com 
a abertura do Gabinete de Apoio ao 

Utente e à Comunidade, com aten-
dimento e acompanhamento social 
às famílias, bem como a criação de 
uma nova resposta social com a Loja 
Social, que irá suprir as necessidades 
imediatas das famílias carenciadas 
do concelho. 
A atribuição de bens será totalmente 
gratuita, mas potenciando uma res-
ponsabilidade cívica e comunitária 
às famílias que deverão assumir um 
compromisso de criação de um plano 
individual, o qual será monitorizado. 
Na saúde, temos as novas consultas 

"A estratégia mantém-se, devendo ser encarado o trabalho 
agora desenvolvido como um prolongamento ou continui-
dade daquilo que vinha sendo feito antes da renúncia do Pro-
vedor cessante."

de especialidades e estão a ser estu-
dadas formas inovadoras de servir 
um público muito específico para os 
quais ainda não existe resposta em 
Barcelos, de modo a alargar o âmbito 
de atuação da Santa Casa.  

Mesários chamados a recompor os órgãos sociais

Anabela Rocha Dias
Áreas: Qualidade; Infância
Idade: 42 anos
Profissão: Advogada
Casada, 1 filho

Jorge Miguel Capela
Áreas: Marketing; 
Património; Infância
Idade:41 anos
Profissão: Comercial Têxtil
Casado, 1 filho

Miguel C. Silva Correia
Áreas: Informática; 
Património; Qualidade; 
Formação
Idade: 38 anos
Profissão: Professor
Casado, 2 filhos
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Serviço de 
Manutenção

Sobre a manutenção:
“Quando tudo vai bem, ninguém se 
lembra que existe. Quando algo vai 
mal, dizem que não existe! Quan-
do é para gastar, acha-se que não é 
preciso que exista. Porém, quando 
realmente não existe, todos concor-
dam que deveria existir.”   
(Arnold Sutter)

Manutenção sugere uma intervenção 
regular para que algo se mantenha 
num estado que lhe permita desem-
penhar a função a que se destina, 
uma palavra que sugere rotina mas 
a verdade é que este serviço não o é. 
Há sempre situações imprevistas, que 
requerem intervenções “urgentes”. 
Os problemas vão surgindo às deze-
nas por dia pelo que as prioridades 
vão alterando conforme os pedidos se 
vão somando. 
Nos casos de emergência existe um 
piquete que atende às situações que 
surgem fora do horário laboral.
Para além da manutenção corretiva, 
ainda são efetuados trabalhos de me-
lhorias e remodelações de instalações 
e espaços.
Embora a polivalência seja uma ca-
racterística da equipa de Manuten-
ção, sob a alçada do Departamento de 
Infraestruturas, Equipamento e Lo-
gística (DIEL) cada colaborador tem 
as suas funções em cada uma destas 
áreas: construção civil, serralharia, 
pichelaria, eletricidade, jardinagem, 
carpintaria e manutenção de instala-
ções e equipamentos.
Os pequenos arranjos, trabalhos de 
pedreiro, revestimentos, assenta-
mento de azulejos e pinturas, entre 
outros, são da responsabilidade dos 
três operários da construção civil. Os 
dois elementos que desempenham 
funções em serralharia e pichelaria 
tratam das portas, carrinhos, ferra-
gens, arranjos de canalizações, fugas 
de água, torneiras,  e manutenção das 
máquinas. Enquanto isso, os jardi-
neiros vão realizando a limpeza dos 
espaços, cortando a relva, podando as 
árvores…E o carpinteiro dá asas à sua 

arte e faz crescer móveis, arranja as 
madeiras, cria prateleiras e vai con-
sertando estores.
Toda a equipa é imprescindível na 
parte logística dos eventos: cria ce-
nários, transporta bens, materiais e 
equipamentos, apoia em tudo o que 
for necessário.
A sua intervenção não se limita aos 
equipamentos da Misericórdia, mas 
abrange todo o património da insti-
tuição.
O procedimento para solicitar apoio 
do serviço é o seguinte: o respon-
sável pelo DIEL, Venâncio Rocha é 
informado pelos diretores técnicos 
e responsáveis de serviço pelas ocor-
rências através de uma requisição de 
serviço (RS) à exceção das efetivas 
emergências, ou seja, aquelas que 
podem ter consequências graves e 
que colocam em causa a segurança de 
pessoas e bens, em que é necessária 
execução imediata. Há depois uma 
atribuição do grau de prioridade ao 
pedido. É avaliada se a intervenção 
é externa ou interna. Neste último 
caso, a RS dá lugar a uma ordem de 
trabalho ao profissional mais capaci-
tado para resolver e executar as tare-
fas pretendidas.  São providenciados 
recursos: materiais, ferramentas e 
máquinas. O colaborador fica res-
ponsável por efetuar os trabalhos com  
a maior brevidade possível.
No terreno está o encarregado Delfim 
Lopes, que vai acompanhando os tra-
balhos e a distribuição do pessoal.
No atendimento das situações procu-
ra-se identificar as causas das avarias 
ou problemas que ocorreram. Podem 
ser: desgaste, quebra, fuga, falha hu-
mana, acidente, sobreaquecimento, 
manutenção inapropriada, material, 
entre outras.
Quando os erros de conceção não 
têm solução simples, é necessário 
dar asas à imaginação que passa por 
vezes pela substituição por materiais 
mais adequados.
Perante tantas imprevisibilidades, 
não é fácil cumprir a programação   
dos trabalhos em toda a instituição 
mas é esforço desta equipa dar res-
posta em tempo útil, pelo que a com-
preensão de todas as partes e a corre-
ta avaliação do grau de prioridade é 
essencial para uma melhor gestão do 
do serviço de manutenção.

como funciona?
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mais saúde

Em destaque: OFTALMOLOGIA

Aliada à avaliação das carências dos nossos utentes, e por 
forma a conseguir um serviço diferenciado e personalizado, o 
Centro de Medicina Física e Reabilitação, oferece-lhe um con-
junto de tratamentos complementares que têm como objetivo 
promover o bem-estar físico, mental e emocional numa visão 
holística e adaptada. 
Há mais de um ano que trabalhamos o melhor dos cinco sen-
tidos. Relaxe e retempere as suas energias. Venha conhecer o 
nosso serviço!
• Massagem Manual de Relaxamento; 
• Drenagem manual Venolinfática;
• Hidroterapia e Pilates Clínico (individual ou em classe);
•Duche Vichy; Banho Turco; Banheira de hidromassagem; 
Duche Escocês; Jacuzzi;
• Pressoterapia;
• Terapia da Fala.

Benefícios da massagem de relaxamento:
Massagem rejuvenescedora e refrescante com óleos essenciais 
e aromaterapia para quem deseja ter uma experiência única 
e relaxante de 25’ ou 55’. Combate o stress, a depressão, re-
duz a ansiedade; hidrata a pele diminuindo o envelhecimento 
precoce; reduz a tensão e dor muscular; estimula a circulação 
sanguínea e linfática; elimina toxinas e resíduos metabólicos 
e melhora a resposta imumológica. 

Esperamos por si todos os sábados das 9h às 13h. Consulte a 
nossa tabela de preços e faça já a sua marcação!

Tratamentos Complementares: 
terapias que lhe devolvem energia!

CAMPANHA DE NATAL!

Neste Natal relaxe e deixe os seus 
presentes nas nossas mãos!

Adquira já o seu voucher
Massagens de relaxamento
“Touch Christmas” (25')* 
“Merry Christmas” (55’)* 

SANTA CASA
MISERICÓRDIA 

BARCELOS

Centro de Medicina Física e de Reabilitação
Rua Dr. Santos Júnior  | 4750-332 Barcelos
Tel . 253 181 110

*Oferta de banho turco

A Oftalmologia é a especialidade médico-
-cirúrgica que estuda e trata as doenças rela-
cionadas com os olhos e a visão, englobando 
várias sub-especialidades. 
A Oftalmologia Pediátrica pretende assegurar 
o normal desenvolvimento do sistema visual 
nas crianças e por isso todas as crianças de-
vem ser vistas pelo oftalmologista para des-
pistar alterações que frequentemente passam 
despercebidas. 
A Oculo-plástica dedica-se às alterações fun-
cionais ou estéticas da região periocular e à 
sua correção, normalmente cirúrgica. 
A Oftalmologia também diagnostica e trata  
doenças como tumores oculares, o Glauco-
ma, a Retinopatia Diabética, doenças cada vez 
mais frequentes, que só dão sintomas em fa-
ses tardias e por isso apresentam prognósti-
co reservado se não identificadas atempada-
mente, privando os doentes de grande parte 
da sua visão. 
A Oftalmologia trata doentes com Miopia, 
Hipermetropia, Astigmatismo, Presbiopia 
(dificuldade na visão de perto que surge a par-
tir dos 40 anos) através do prescrição de ócu-
los, ou de cirurgia cada vez menos invasivas e 
mais seguras. 
Outra patologia cada vez mais prevalente é 
a Catarata. A cirurgia de Catarata é normal-
mente realizada sob anestesia local, o pós-
-operatório é muito bem tolerado e restaura 
a visão de modo rápido, seguro e eficaz, per-
mitindo corrigir o défice de visão ao longe e 
ao perto.
A visão é fundamental em todas as atividades 
do dia a dia, é um sentido que deve ser pre-
servado, e o Oftalmologista é a pessoa indi-
cada para ajuda-lo nessa tarefa, despistando 
doenças graves que podem não dar sintomas, 
ou explicando como evita-las.

Dr. Sérgio Azevedo 
Médico licenciado pela Faculdade de Medicina de 
Lisboa.
Especialista em oftalmologia desde 2013
Assistente hospitalar de oftalmologia na ULSAM- 
Viana do Castelo
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Escolhas saudáveis no Dia Mundial da Alimentação

. Planear e estruturar as refeições semanais ou men-
salmente; 
. Elaborar uma lista antes de ir às compras. Se comprar 
apenas os produtos presentes nessa lista, não gasta 
para além do necessário; 
. Não realizar as compras em horário das refeições ou 
se sentir fome;   
. Verificar sempre o prazo de validade e preferir aqueles 

"Comer é uma necessidade, mas comer com inteligência é uma arte".          (La Rochefoucauld) 

Este ano, no âmbito do Dia Mundial da Alimentação, e 
tendo como tema “Compras Saudáveis”, acompanhados 
pela nutricionista e educadora, as crianças de todos os 
infantários da SCMB, visitaram uma grande superfície 
comercial (Recheio), onde tiveram a oportunidade de ver 
toda a gama de produtos frescos (carne, peixe, fruta e le-

Fonte: Associação Portuguesa dos Nutricionistas (APN)

gumes) e congelados, entre outros. Em todas as visitas fo-
ram oferecidos legumes para a elaboração de saladas com 
as crianças. As mesmas ficaram muito coloridas e foram 
servidas durante o almoço das crianças.
Para fazer compras saudáveis, é importante seguir dicas 
como levar a lista de compras, preferir produtos frescos e 
evitar alimentos processados. Além disso, para boas es-
colhas e economizar no fim do mês, deve-se acompanhar 
as promoções e evitar comprar em grandes quantidades 
para fazer stock de produtos, principalmente dos que não 
se consomem com frequência ou que estragam rápido.

que tenham uma data de validade mais prolongada; 
. Escolher embalagens de tamanho familiar e dividi-
-las em casa em pacotes individuais por refeição; 
. Procurar os produtos mais económicos e/ou com 
descontos, geralmente colocados nas prateleiras mais 
acima ou mais abaixo; 
. Consultar os rótulos das embalagens; 
. Preferir produtos da época/sazonais.

Escolhas alimentares saudáveis e económicas 
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2ª edição de Sábado Ativo - Open Day foi sucesso

A segunda edição do “Sábado Ativo – 
Open Day”, no dia 17 de setembro, foi 
um verdadeiro sucesso. 
O objetivo de promover os novos ser-
viços do Centro de Medicina Física e 
de Reabilitação (CMFR) foi cumprido 
a par da angariação de fundos para as 
corporações de bombeiros do conce-
lho de Barcelos. 
O dia iniciou da melhor forma, com o 
espírito de solidariedade a juntar cer-
ca de 300 pessoas na caminhada de 
5km, que decorreu pelas artérias da 
cidade, um percurso desenhado em 
conjunto com os Amigos da Monta-
nha, com partida e chegada da Quinta 
da Ordem. As receitas da inscrição, 
num total de 1500€, reverteram na ín-
tegra para os Bombeiros de Barcelos, 
Barcelinhos e Viatodos.
De regresso ao CMFR, os participan-

tes tiveram acesso a serviços de saú-
de e bem-estar gratuitos e, ainda, um 
conhecimento do seu estado de saúde 
através de diversos rastreios.
Em simultâneo, os mais pequenos 
puderam usufruir dos insufláveis e 
das pinturas faciais, entre outros.
Entretanto, houve tempo para uma 
mexida aula de zumba seguida de um 
sorteio e, por fim, ao final da manhã, a 
atuação de Bruno Gomes.
Ao longo do dia, foi possível a todos 
deliciarem-se na praça da alimenta-
ção, cujas receitas também reverte-
ram para os bombeiros.
Na parte da tarde, alargaram-se as 
atividades gerais com passeios a ca-
valo e de charrete, muito apreciados 
pelos mais pequenos, com a orienta-
ção e o paintball.
Muito participada igualmente - es-

sencialmente por desportistas - foi a 
palestra proferida pela nutricionista 
Dr.ª Andreia Santos sobre “Nutrição 
no Desporto”.
A tarde prosseguiu com demonstra-
ções de JUDO e Street Ténis e concor-
ridas aulas de danças e pilates.
O artista Zé Amaro quis também as-
sociar-se à causa e animou o final de 
tarde.
O encerramento foi protagonizado 
pela Tuna DinosSéniores.
De referir que as novas consultas de 
especialidade do CMFR estão já à 
disposição da população de Barcelos: 
oftalmologia, ortopedia, endocrino-
logia, podologia, neurologia, pneu-
mologia, medicina interna, psiquia-
tria e urologia.
Para mais informações contacte o tel. 
253 181 110.

Mil e quinhentos euros para os Bombeiros

Zé Amaro animou o final da tardePalestra sobre "Nutrição no Desporto" Drª. Andreia Santos
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Sal, inimigo silencioso

Desde o aparecimento da espécie humana, há cerca de 
dois milhões de anos, que sempre consumimos menos 
de um quarto de grama de sal por dia. Com a descoberta 
da capacidade do sal para preservar os alimentos, a in-
gestão deste tem vindo a aumentar exponencialmente. 
Hoje, cada português consome cerca de 12 gramas de sal 
diários, mais do dobro do recomendado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) que estabelece um máximo de 
5 gramas por dia. Este valor assenta no princípio da pre-
venção de doenças cardiovasculares que são a principal 
causa de mortalidade em Portugal.
Com uma expansão e afirmação no mercado cada vez 
maior, as empresas de alimentação coletiva têm o dever 
de contribuir para a saúde pública modificando compor-
tamentos e eliminando fatores de risco junto dos seus 
consumidores. Foi com esse intuito que o ITAU iniciou 
em 2015 a campanha de redução de sal, atuando direta-
mente nos estabelecimentos de restauração e contribuin-
do assim para uma melhoria no estado de saúde do seu 
público.
Os profissionais de saúde recomendam a substituição do 
sal por ervas aromáticas. Esta mudança influencia dire-
tamente o nosso estado de saúde, quer pela redução da 
quantidade de sal nos alimentos, quer pelas propriedades 
benéficas que as ervas aromáticas apresentam para a saú-
de, conferindo sabor, aroma e cor às refeições.

No entanto, para manterem as suas propriedades, as er-
vas só devem ser adicionadas aos alimentos no fim da sua 
preparação, uma vez que a maioria das propriedades se 
perde pela ação do calor. Podem ser utilizadas em saladas, 
sopas, marinadas, carnes, peixes, chãs e compotas, entre 
outros.

Sal de ervas (substituto do sal de adição):

INGREDIENTES:
- 4c de sopa de alho moído
- 1 c de sopa de pimenta preta moída
- 2 c de sopa de erva-doce
- ½ c de sopa de noz moscada moída
- 1 c de chá de orégãos

Preparação:
Junte todos os ingredientes num recipiente e passe com a 
varinha mágica. Guarde num recipiente hermético e use a 
gosto em qualquer receita como substituto do sal.

Autoras:
Natália Costa 

Nutricionista (CP 0932N)
Sofia Dias

Nutricionista Estagiária (CP1457NE)
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honrar o passado

Uma questão de toponímia

Ilídio Torres| Irmão da SCMB

Na sua vivência diária, o cidadão comum, o bar-
celense residente, vai-se alheando dos topó-
nimos que o rodeiam, designações que se vão 
diluindo, inertes na sua memória porque é sa-
cudido por outros termos quiçá, mais familiares.
Este introito para evocar uma das artérias mais 
paradigmáticas da Zona Histórica de Barcelos e 
intrinsecamente ligadas à história da Santa Casa 
da Misericórdia de Barcelos – referimo-nos à 
Rua Visconde de S. Januário que une o Largo do 
Município ao Largo do Apoio.
Em termos urbanísticos esta artéria está ador-
nada do lado nascente pelo edifício da Câmara 
Municipal de Barcelos e sem qualquer constru-
ção a poente, apenas com as traseiras, os quin-
tais das casas da Rua da Igreja e da Rua Duques 
de Barcelos - até ao início do Século XX tinha 
construções de ambos os lados mas foram-lhe 
demolidas as casas a poente – era na verdade 
uma ruela muito limitada.
Rua da Misericórdia Velha, assim designada e 
era conhecida - obviamente para quem se en-
quadra com mais intensidade no passado barcelense, se 
refere ao espaço que a Santa Casa ocupava antes de mudar 
para onde hoje ainda se encontra.
Fixemo-nos no início do Século XVI para verificar que até 
era identificada pelo nome de Rua de Santa Maria e nela 
estava instalado o Hospital de S. João de Deus, (também 
designado por Hospital do Espírito Santo por conter um 
altar com essa invocação) e a Capela de Santa Maria, a 
causa primeira do seu batismo. O edifício hospitalar, de 
conceção medieval, tinha dimensões reduzidas e a sus-
tentabilidade económica da responsabilidade do poder 
municipal que delegava a sua gestão à Confraria do mes-
mo nome - era constituído por um corpo de um só piso e 
dois alpendres, um a nascente virado para os quintais e 
uma ou duas cangostas, ruelas que desembocavam na Ju-
diaria e outra em direção à Vinha Velha - o outro alpendre 
virado a poente, hoje a frente do bloco, virado ao mar com 
origens no século XIV.
Não nos vamos alargar mais e zarpar até 12 de maio de 
1520, data em que o Rei D. Manuel I, inserido numa políti-
ca nacional de centralização das unidades de saúde, orde-
nou a agregação dos bens do Hospital com os da Gafaria, 
conforme o Tombo levantado, uma preciosidade existente 
no Arquivo Histórico desta Casa, que descreve os bens 
que foram entregues, por doação, ao cuidado da Miseri-
córdia de Barcelos que do edifício tomou posse, lá se ins-
talou dando início a um processo de melhoria das insta-
lações – a unidade de saúde ficou também conhecida por 
Hospital de D. Manuel, tributo e honra à generosidade do 
monarca – todavia o povo haveria sempre de o identificar 
como o Hospital da Misericórdia. De igual modo a velha 
Capela de Santa Maria é substituída por uma nova, a Ca-
pela da Misericórdia, assim até à edificação da sua Igreja, 

Rua Visconde de S. Januário num período de requalificação urbanística nos 
anos 60 - Foto facebook "Barcelos Antigo"

hoje recuperada e adaptada a diferentes funções.
Então, durante muito tempo o povo tinha, por hábito, 
designá-la por Rua da Misericórdia. Hoje é a Rua Viscon-
de de S. Januário, um agradecimento dos barcelenses por 
aquela personalidade haver conseguido, no Ministério 
da Guerra, a instalação naquele edifício de um Batalhão 
de Infantaria, em 1887 (já outras mudaram de nome com 
maior significado e importância!)
Assim foi até 1836 ano em que por obra e graça de uma de-
terminação do governo liberal que havia vencido a guerra 
civil, foi decretada a extinção das ordens religiosas e a na-
cionalização de todos os seus bens materiais, uma riqueza 
que se estendia pelos concelhos vizinhos, fruto do legado 
de muitos fiéis que encomendavam a sua alma a Deus.
Graças ao interesse do Município e à interceção do Vis-
conde de Leiria, a Santa Casa da Misericórdia de Barce-
los tomou posse do Convento de S. Francisco e dos ter-
renos adjacentes, onde ainda hoje se encontra, apesar 
de gradualmente ver diminuído o seu poderio territorial 
com a requalificação do Campo da Feira, da Estrada de 
Montalegre (avenida Sidónio Pais), da Rua das Fábricas 
(rua Cândido da Cunha) e da Rua da Estação (avenida 
dos Combatentes e Alcaides de Faria). Este Visconde de 
Leiria haveria de dar o nome à artéria que vai do Largo do 
Teatro (Dr. Martins Lima) à rua Duques de Bragança. An-
teriormente a Rua Visconde de Leiria tinha o nome de Rua 
da Cruz e perdeu essa designação por uma deliberação ca-
marária de 18 de julho de 1888.
Campo do Salvador, Campo da República, o povo sem-
pre lhe chamou e será eternamente Campo da Feira! Uma 
questão de Toponímia! Outros tempos, outras histórias!
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histórias de vida

Carlos e Deolinda: Um amor à prova da doença!

Contrariando a 
tendência das histórias de 

vida de 
personalidades 

vividas e já com uma certa 
idade, esta baseia-se no 

amor de um casal que 
superou a doença e que 

hoje é feliz de uma forma 
simples. 

Os protagonistas são o 
“Vieira” e a “Linda” como 

se tratam com 
carinho um ao outro.

Carlos Manuel Araújo da Costa 
Vieira tem apenas 48 anos, nasceu 
na freguesia de Carvalhal, e foi ví-
tima de um enfarte com sequelas 
que, felizmente, têm vindo a mini-
mizar-se ao longo dos anos.
Nasceu a 10 de abril de 1968, filho 
de Laurinda Simões e de Manuel 
Vieira e cresceu no seio de uma 
família modesta e grande rodeado 
por 4 irmãs e 3 irmãos.
Confessa que as memórias que 
guarda da sua infância são sobre-
tudo de traquinice. Recorda com 
boa disposição quando fazia as-
neiras no regresso da escola a casa 
pelo caminho com os livros ou 
quando brincava com os animais.
Na sua juventude era muito ativo 
e adepto de motorizadas. Quem o 
conhece daquele tempo diz que era 
amigo do amigo e sempre disposto 
a ajudar.
Trabalhou 13 anos numa fábrica 
de calçado, levantando-se muitas 
vezes às 4h00 da madrugada para 
fazer feira.
Polivalente, dedicou-se algum 
tempo à construção civil, mas foi 
em 1994 que encontrou a sua felici-
dade numa lavandaria e tinturaria 
industrial. Funcionário exemplar 
era-lhe reconhecido o empenho e 
o mérito.
Foi aí que conheceu a Deolinda 
Mandim, mulher risonha e otimis-
ta, que a partir de 1996 iniciou uma 
colaboração esporádica nessa fá-
brica. Desde logo se interessou por 
ela. A “Linda” fez-se difícil mas a 
insistência do Carlos surtiu o seu 

efeito e, em 2004, iniciaram o namoro. E mesmo 
se no início existiam reticências, o coração falou 
mais alto. 
Um ano mais tarde, em 2005, Carlos mudou-se e 
foi viver com a Linda e, em novembro 2006, com-
praram um apartamento na freguesia da Várzea. 
Até ao dia 4 de abril de 2008, a vida do casal foi 
decorrendo normalmente.
Nesse dia, Carlos estava a trabalhar na função 
de rececionista, quando sofreu um enfarte. Por 
perto estava um colega que lhe fez as manobras 
de reanimação e que lhe salvaram a vida. Os 
três minutos seguintes teriam sido fatais, con-
ta a Deolinda. Ficou em coma durante 9 dias no 
Hospital de Braga e um mês no de Barcelos. Dias 
de angústia, recorda, em que já tinha sido dado 
o alerta de que se acordasse as sequelas seriam 
muito graves. 

Carlos lutou e acordou lentamente. As suas pri-
meiras reações demonstraram que as sequelas 
físicas e mentais eram graves. O corpo não reagia 
e a mente estava desequilibrada. A intervenção 
do neurologista e do psiquiatra acalmaram-no. 
Integrou, depois, uma unidade de cuidados con-
tinuados de longa duração, em Vila Flor, onde se 
manteve durante um mês e onde também come-
çou a dar sinais de melhoria- foi lá que deu os pri-
meiros passos -  sendo deslocado, depois, para a 
de Vila do Conde, onde já podia ser visitado com 
mais frequência pela família e onde se manteve 
durante três meses.
Após três meses em Vila do Conde, Carlos re-
gressou a casa, onde a rotina diária era muito di-

fícil para a Deolinda que, com 
a sua pouca força, ia dando 
banho e mudando fraldas, ao 
mesmo tempo que mantinha 
o trabalho na lavandaria, com 
alguma flexibilidade no horá-
rio. 
É com uma certa mágoa que 
Deolinda conta o quanto so-
freu por, em geral, não acre-
ditarem nela e na sua capaci-
dade de se manter junto dele 
apesar da doença.
Nunca chegaram a casar, mas 
o companheirismo era dema-
siado forte para virar costas. 
Não terá sido fácil até porque 
o apoio era pouco, seja nas 
tarefas básicas ou no aspeto 
financeiro. As dificuldades 
económicas surgiram no pri-
meiro ano, sem capacidade 
financeira para fazer face a 
todas as despesas, valeu-lhe 
a boa vontade do seu irmão e 
de uma cunhada que os aju-
daram nos dias mais difíceis.
Um centro de dia parecia o 
espaço certo para ocupar os 
dias de Carlos. Esteve quatro 
anos em Gilmonde e, depois, 
integrou o Centro de Dia do 
Lar Nossa Senhora da Mise-
ricórdia no dia 1 de agosto de 
2012.
Apesar do apartamento onde 
moram ter muitas escadas, 
Deolinda diz que ele sempre 
as subiu e que é um ótimo 
exercício.
Carlos foi melhorando gra-
dualmente fisicamente e 
neurologicamente e hoje, o 
principal obstáculo é a me-
mória e alguma ansiedade. O 
coração está estabilizado.
Sem descendentes, vê-se 
no futuro a viver em lar uma 
vez que necessitará de apoio 
diário. Gosta de todas as ati-
vidades que lhe são propor-
cionadas no Centro de dia, 
desde os trabalhos manuais, 
ao boccia como os passeios.
Um caso de sucesso, resulta-
do de muito amor!

Carlos Vieira é  utente do nosso Centro de Dia
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Centro de Dia - Um espaço remodelado

mais património

Espaço cabeleireiro profissional

Um espaço de lazer no LNSM
Foi criado um espa-
ço de lazer e convívio  
muito agradável no 
Lar Nossa Senhora 
da Misericórdia com 
zona ajardinada, dois 
pequenos chafarizes e 
mobiliário.
Utentes, familiares e 
visitas  podem agora 
usufruir daquele espa-
ço para convívio.

O espaço de cabeleireiro no Lar Nossa Senhora da 
Misericórdia foi requalificado e equipado com mate-
rial próprio de cabeleireiro. 
Miguel e Claúdia Sousa estão na origem desta mu-
dança ao ofereceram, gentilmente, o equipamento. 
Um bem haja pelo gesto que dignificou um dos servi-
ços desta Santa Casa.

O valor angariado no evento "Vamos 
à discoteca com o Dj Batatinha", em 

2014 - cerca de 4350 euros - foi 
aplicado na totalidade na remodela-

ção do Centro de Dia, com a aquisição 
de equipamento moderno, confortá-

vel e adequado às necessidades dos 
utentes daquela resposta social. 

O espaço foi, também, alvo de requa-
lificação com a pintura das salas com 

cores vivas.

O nosso agradecimento a todos os 
particulares e empresas que se asso-
ciaram, na altura, a esta causa. Vaticano 
Club; Dias Têxtil – Malhas e Confeções, 
S.A.; ACC – Materiais de Construção; 
Ideal Pneus; Maciel Reciclagem; Frulact 
Nutrição, Lda; Gráfica Vilaverdense – Ar-
tes Gráficas; Grupo Medicávado – Me-
diação de Seguros; Pedrosa e Rodrigues, 
SA; CIMB – Centro de Imagem Médica 
de Barcelos, lda; JardiMónica; Decor do 
Bonfim; MAXTIL – Têxtil de malhas, lda; 
Super 2000 – Máquinas Automáticas de 
Bebidas, S.A; Fonte Viva; G- Protect- Se-
gurança Privada, Unipessoal, Lda; Cli-
kouro Ourivesaria; Rádio Barcelos; HM 
Motor; Barcelos Popular; TLCI – Soluções 
Integradas de Telecomunicações, SA; Ofir 
Show e Colonial.
O nosso muito obrigado!
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dicas da poupança

Boonzi: Como poupar em tempo de crise?

Poupar em tempo de crise é 
possível, gerindo e con-

trolando o nosso dinheiro, 
tendo 

conhecimento de todas as 
despesas e traçando planos 
de poupança. Esse controlo 

do orçamento familiar pode 
ser realizado através da

aplicação Boonzi.
Nesta edição contamos com 

o contributo de Rubim 
Fonseca um dos criadores 

deste projeto.

Eu sei o que estão a pensar… regis-
tar todas as despesas é complicado! 
Sim é verdade mas no Boonzi isso não 
acontece!

Quase todos nós já tentámos fazer 
esta organização que é imprescindi-
vel pelo menos uma vez na vida, mas 
é trabalhosa e rapidamente desisti-
mos. Ter que registar “à mão” todas 
as nossas despesas, seja numa folha 
de Excel, como numa das muitas apli-
cações para telemóveis ou até mesmo 
em papel, é uma tarefa muito traba-

lhosa, posso até mesmo dizer que é 
“doloroso”, tendo em conta o pouco 
tempo que temos hoje em dia!

O Boonzi – www.boonzi.pt – surge 
para solucionar este problema, ajudar 
a esticar o nosso orçamento familiar 
e, ao mesmo tempo, eliminar todos 
os nossos problemas financeiros sem 
tomar muito do nosso tempo.
É sem dúvida a melhor aplicação para 
a gestão das nossas finanças pes-
soais. Esta aplicação é para compu-
tadores e também sincroniza com os 

telemóveis e tablets. Tem inovadoras 
funcionalidades que facilitam muito 
toda a gestão e controlo da nossa vida 
financeira, poupando-nos também 
muito tempo e dinheiro.
Uma das minhas funcionalidades 
preferidas no Boonzi são os orçamen-
tos, que me ajudam a planear mês 
a mês o orçamento familiar e assim 
conseguir poupar para a realização 
dos meus sonhos.
O Boonzi distingue-se de qualquer 
outro tipo de aplicação de organiza-
ção financeira porque:
– Importa e categoriza automatica-
mente as transações de todos os ban-
cos Portugueses de uma forma 100% 
segura e muito rápida
– Analisa de uma forma fácil a nos-
sa vida financeira através de gráficos 
intuitivos
– Possibilita sincronizar este controlo 
entre vários dispositivos o que facilita 
a gestão em família
– Projeta os nossos objetivos futuros 
através de um plano de orçamento 
adequado à nossa real situação finan-
ceira, para que os sonhos se possam 
tornar realidade.

Quanto custa o Boonzi?
A versão light do Boonzi é gratuita.
A aquisição da versão completa 
(Boonzi Desktop) tem um custo de 
39,90€.



Encontro de Gerações 

25

espaço aberto

Ao ouvir os sinos da terra 
Se pensa: são horas ou é a defunto?
Mas logo se sabe mais uma vida se encerra
Porquê isto acontece eu me pergunto.

Morreu o Sr. Joaquim pobre senhor
Que no alto do Monte vivia
Sozinho, pobre e sem amor
Apenas o cão era sua companhia.

Logo de manhã acendia a lareira
Para seu pequeno-almoço preparar
Às brasas encostava a velha cafeteira
Que de café enchia para chegar até ao jantar.

Em seu velho banco se sentava
Para seus pés frios aquecer
Com fé em seu terço pegava
Pedindo ao senhor piedade ao morrer.

As horas iam passando
Com elas ia acabando o verão
Logo o pobre Homem ia ficando
Mais fechado em sua solidão.

No inverno falava com a chuva e o vento
Porque quase mais ninguém ali passava
Isso era o que lhe servia de alento
Porque longe ia o tempo que na aldeia ele parava

Ao anoitecer em seu leito se recolhia
Depois de fechar seu pobre casebre
Passava horas deitado mas não dormia
Pensava em seus velhos tempos e como era alegre.

Sua força se foi acabando 
ao perder as forças para andar 
em casa se foi fechando
sem que alguém o fosse procurar.

Não era procurado por ninguém
Porque família já não tinha
Mas como há sempre alguém
Ele ficou à espera de uma fada madrinha.

Como isso não acontecia
O sr. Joaquim ia definhando
Quem por lá passava apenas dizia
Onde será que este velhinho está morando?

Dias e meses foram passando
Até que seu cão com fome ladrava
Cá de baixo os moradores iam reparando 
Que algo de anormal se passava

Foi muito triste e desolador
O Cão de fome e frio latia
Lá dentro estava o pobre senhor
Já morto mas sereno como quem dormia

Ao velhinho fizeram o funeral
Seu casebre para sempre fecharam
O cãozinho que a ninguém fazia mal
Para guarda dos rebanhos o levaram

Assim terminou a história
De quem a solidão escolheu
Que fique bem na memória
Que na Misericórdia há sempre um quarto que é seu

Aurora  Caridade (Colaboradora)

A história do Senhor Velhinho lá do alto.

PROVÉRBIOS

Cava fundo em novembro para plantares em janeiro.
Chuva de ascensão dá palhinhas e pão.  

LM

MÚSICA
Os olhos da Marianita
 
Os olhos da Marianita
São verdes cor do limão
Os olhos da Marianita
São verdes cor do limão

Ai sim, Marianita ai sim
Ai não, Marianita ai não
Ai sim, Marianita ai sim
Ai não, Marianita ai não

Os olhos da Marianita
São negros como o carvão
Os olhos da Marianita
São negros como o carvão

Ai sim, Marianita ai sim
Ai não, Marianita ai não
Ai sim, Marianita ai sim
Ai não, Marianita ai não

Os olhos da Marianita
Tenho-os eu aqui na mão
Os olhos da Marianita
Tenho-os eu aqui na mão

Ai sim, Marianita ai sim
Ai não, Marianita ai não
Ai sim, Marianita ai sim
Ai não, Marianita ai não
                                        LRDL

O "Outono" - Sala 5 Creche As Formiguinhas
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RECEITAS
Tarte de amêndoa

Ingredientes:
Para a base: 100g de açúcar, 100g de 
farinha, 90g de manteiga, 1 ovo

Para o recheio: 100g de açúcar amare-
lo, 100g de manteiga, 150g de amên-
doa laminada e 6 c. de sopa de leite

Preparação: Bate-se a manteiga com 
o açúcar e o ovo até obter um creme. 
Envolve-se a farinha, sem bater e co-
loca-se a massa numa tarteira. Levar 
ao forno durante de 5'. 
Entretanto juntar num tacho todos 
os ingredientes do recheio e levar a 
derreter em lume médio e quando es-
tiver tudo bem combinado deitar por 
cima da base de tarte. Espalhar bem a 
amêndoa. Levar novamente ao forno 
por mais 10 minutos e por fim 1 minu-
to no grill para ficar bem dourada.                        
              LNSM

Pudim Francês

Ingredientes:
6 Ovos (gemas)
250g Açucar
0,5l Leite
1 Colher de chá de farinha maizena
1 Cálice de vinho do porto
Caramelo para a forma

Preparação: Na batedeira, colocam-
-se os ovos com o açucar. Bata bem.
De seguida, mistura-se a farinha e o 
leite. Depois, aos poucos, o vinho do 
porto.
Mete-se na forma com o caramelho e 
tapa-se.
Vai a cozer em banho maria durante 
20 minutos.
                                                         CSCMENC

Bacalhau da Alcinda

Ingredientes:
2 lombos de bacalhau demolhado
Maionese caseira
Leite
Cebola

Preparação:
Leve o bacalhau ao lume numa leve 
fervura para não ficar seco.
Na assadeira mete-se cebola até co-
brir o fundo. De seguida, tira-se do 
leite o bacalhau e põe-se em cima 
da cebola, rega-se com azeite. Vai ao 
forno até alourar. Tira-se o bacalhau 
para uma travessa e cobre-se o mes-
mo com a maionesa. Servir com puré 
ou batata frita e com grelos. Decorar 
com azeitonas pretas.

LSA

Social: Cantina Social | Voluntariado

www.misericordiabarcelos.pt

https://www.facebook.com/MisericordiaBarcelos

Formação
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breves
Doação de calças à Santa Casa
Foram doadas 221 calças de malha personalizadas 
por equipamento para os utentes dependentes de 
todos os lares e unidade de cuidados continuados 
integrados.
À empresa, que preferiu o anonimato, o sincero 
agradecimento desta Santa Casa da Misericórdia de 
Barcelos.

Gabinetes terapia da fala interior
Já se encontram concluídos os novo gabinetes da 
terapia da fala no Centro de Medicina Física e de 
Reabilitação. Dois espaços necessários e que agora 
permitem um melhor acolhimento dos utentes.

Dia Mundial da Fisioterapia assinalado a 8 de setembro

próximas atividades

INSTITUCIONAL
Dezembro
• Ceia de Natal dos Colaboradores 

SAÚDE
Dezembro
• Campanha de Natal Massagens
• Dia Mundial da Deglutição

Fevereiro
• Dia Mundial do Doente
•  Carnaval na UCCI

INFÂNCIA
Dezembro
• Festa de Natal
• Sessão fotográfica de Natal
• Cinema de Natal

Janeiro
• Dia Mundial da Paz
• Dia de Reis

Fevereiro
• Carnaval

SOCIAL
Dezembro
• Campanha "Cabazes de Natal"
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Ficha Técnica

TERCEIRA IDADE
Dezembro  
• Participar no Fabrico do Bolo-Rei Padaria/
Pastelaria “Rosa Cintilante” 
• Festa de Natal nos Lares
• Baile de Fim do Ano 

Janeiro  
• Concerto Interinstitucional de Cantares de 
Janeiras. 
• Visita a Presépio Movimentado 
• Passeio à Capela de Santo Amaro – Abade 
de Neiva 

Fevereiro 
• Comemoração do “Dia do Doente”
• Comemoração do “Dia da Amizade”
• Baile de Carnaval 

FORMAÇÃO
Dezembro
• Reconhecimento, Certificação e Validação de 
Competências de 90 colaboradores da SCMB




