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Próximas atividades - Breves

Esta edição do boletim apresenta à comunidade o novo website ins-
titucional, dando-se assim resposta a uma necessidade premente 
para uma comunidade que busca em primeira instância a informa-
ção online.
O novo website institucional apresenta-se mais funcional, mais 
completo e com um design mais atrativo, substituindo o já existente 
no portal Mais Barcelos. 
Através deste site será mais fácil aceder à nossa história, aos nos-
sos serviços, às nossas atividades e à informação útil, entre outros 
conteúdos. 
Importará realçar a possibilidade de uma maior interação com 
a instituição, de uma forma mais cómoda, a partir de casa, sendo 
possível, nomeadamente, a submissão de candidaturas online, nas 
áreas dos recursos humanos e aprovisionamento; a marcação de 
consultas médicas, na área da saúde ou, ainda, a inscrição em ações 
e cursos, na área da formação.

Seguindo essa linha, também as dicas da poupança são dedicadas à 
economia que pode ser realizada online, através, nomeadamente, da 
análise da concorrência.
Mas nesta edição ainda outros temas haverá a destacar, como é o 
caso do Projeto Educativo da infância ou a importância da certifi-
cação profissional para o futuro de todos aqueles que têm a devida 
experiência.
Além das atividades das valências, ficam alguns conselhos para o 
preenchimento da declaração de IRS. Relembro, nesse âmbito, a 
possibilidade que todos temos em transformar a nossa declaração 
numa ação de solidariedade, ao doar 0,5% do IRS à Santa Casa, sem 
custos adicionais, preenchendo o quadro 11 com o NIF da Santa 
Casa.

A nível institucional, de realçar a adesão ao novo acordo coletivo de 
trabalho, desde finais de outubro do ano transato.

A curto prazo, aproveito para apelar à vossa adesão à Procissão das 
Endoenças, que se irá realizar a 14 de abril e convido-os, desde já, a 
consultar o nosso site, no qual será colocada, em tempo útil, a pro-
gramação das comemorações dos 517 anos.
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mais notícias

Unanimidade na aprovação do Plano de Atividades e 
Orçamento para 2017

O plano de atividades e o orça-
mento para 2017 da Santa Casa 
da Misericórdia de Barcelos, foi 
aprovado por unanimidade em 
Assembleia Geral Ordinária, 
que decorreu no dia 30 de no-
vembro, no auditório da Insti-
tuição. 
O Provedor, Firmino Silva, 
apresentou as três áreas estra-
tégicas para o próximo ano: so-
cial, formação e saúde. 
Na área do social, de realçar a 
criação da loja social, que irá 
permitir suprir as necessidades 
imediatas de famílias carencia-
das com a atribuição gratuita de 

bens. 
Será realizada uma avaliação 
social criteriosa e estruturada 
da família e criado um plano 
individual para a sua autonomi-
zação. 
A loja social ficará instalada na 
Casa de Santa Maria e funcio-
nará com o apoio de mecenas e 
de fundos angariados com a or-
ganização de eventos.  
Na área da formação, o Centro 
de Formação Profissional foi 
criado na sequência da Certifi-
cação da Santa Casa como En-
tidade Formadora, tendo sido 
apresentadas todas as áreas de 

intervenção.
Na área da saúde, a Santa Casa 
pretende continuar o cresci-
mento da oferta de serviços à 
comunidade, com a dinamiza-
ção de consultas de especiali-
dade e dos acordos com segu-
radoras. 
Há o propósito de criar novas 
áreas de cuidados de saúde e o 
objetivo de preparar a inclusão 
da UCCI no Sistema de Gestão 
da Qualidade.
As restantes valências da ter-
ceira idade e culto serão para 
consolidar, com a constante 
aposta na excelência dos servi-
ços, sendo que relativamente à 
infância estão a ser implemen-
tadas medidas para diminuir o 
défice de exploração.
Os investimentos previstos se-
rão direcionados para a requali-
ficação do Lar da Misericórdia, 
requalificação do telhado da 
igreja, novo ginásio no Centro 
de Medicina Física e de Reabi-
litação, escadas de emergên-
cia no Lar Rainha D. Leonor, 
implementação de medidas de 
Segurança Contra Incêndios e 
melhoramento dos espaços de 
jogo e recreio.
O orçamento prevê um resulta-
do líquido positivo. 

Gastos

Rendimentos
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Ceia de Natal 
dos colaboradores

SCMB recebeu visita de antigo Primeiro-Ministro Pedro 
Passos Coelho

Auditorias Internas ao Sistema de 
Gestão da Qualidade

O antigo Primeiro-Ministro Pedro 
Passos Coelho visitou a Santa Casa 
da Misericórdia de Barcelos, no dia 7 
de janeiro, tendo sido recebido pelos 
Órgãos Sociais da Instituição.
A presidente da Assembleia Geral, 
Manuela Dantas, recebeu o antigo 
Primeiro-Ministro no Salão Nobre 
onde apresentou em traços breves 
a Instituição. Pedro Passos Coelho 
respondeu focando a importância da 

Realizou-se, no dia 17 de dezembro, 
a Ceia de Natal dos Colaboradores, 
com muita alegria. A noite iniciou 
com um momento de oração de gra-
ças pelo Frei José Maria, seguindo-se 
o jantar e a animação a cargo do gru-
po Opsom. No final, houve a troca de 
prendas simbólica.
Num gesto solidário, os participantes 
ofereceram alguns produtos alimen-
tares para o Projeto Elos distribuir por 
famílias carenciadas.

Exposição itinerante das 14 obras de 
Misericórdia

parceria entre o Estado e as Miseri-
córdias saudando a Santa Casa pelo 
trabalho que tem realizado em prol da 
comunidade. 
Após uma visita ao Núcleo Museoló-
gico, a comitiva deslocou-se à Quinta 
da Ordem para uma breve passagem 
pelos Lares Nossa Senhora da Mise-
ricórdia e Santo André e, ainda, pela 
Unidade de Cuidados Continuados 
Integrados de Santo António.

No mês de janeiro decorreram as primeiras auditorias internas para avaliar o 
Sistema de Gestão da Qualidade. 
As próximas decorrem  já no mês de março.

A exposição itine-
rante das 14 obras 
de Misericórdia no 
âmbito do Jubileu 
Extraordinário da 
Misericórdia percor-
reu todos os equi-
pamentos da Santa 
Casa da Misericórdia 
de Barcelos, entre os 
meses de dezembro e 
janeiro.



Encontro de Gerações 

5

mais terceira idade

A Festa de Santo André decorreu, no dia 30 de novembro, 
com um programa muito animado, no Lar Santo André.
Associada à parte religiosa, em que houve uma missa em 
honra do Santo Padroeiro, a animação com o artista Ca-
nário foi muito apreciada por todos. O cantor animou a 
festa levando a boa disposição e incentivando à dança e à 
cantoria dos presentes.
Foi uma tarde muito bem passada, que culminou com a 
tradicional fogueira e o cantar dos parabéns com a pre-
sença de membros dos órgãos sociais.

Algumas atividades

Santo André homenageado

Passagem de Ano no Lar Rainha D. LeonorFesta de Natal Lar Nossa Senhora da Misericórdia

Jogo de Boccia UCCI- CDMissa do Dia do DoenteDesfile de Carnaval em Silveiros

Ceia de Natal no Centro Social de Silveiros
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Profissão Ajudante de Lar: um cuidador formal e afetivo

A função de ajudante de lar 
nas Estruturas 

Residenciais para Pessoas 
Idosas é uma das categorias 

profissionais que implica 
uma relação de grande 

proximidade com o utente. 
Um trabalho físico e 

emocional nem sempre 
fácil.

Ficam aqui algumas 
imagens do trabalho  do 

cuidador formal.

Além dos cuidados de higiene pessoal (ver foto acima) também têm a seu cargo a higiene dos espaços interiores/exte-
riores e entrega de roupa suja na lavandaria

Todos temos de reconhecer que o per-
fil do ajudante de lar tem de ser es-
pecial. Esta função é exercida maio-
ritariamente por mulheres, que são 
escolhidas não só pela sua formação 
e experiência, mas também pelo seu 
lado humanista. Valorizam o uten-
te, a sua história, a sua saúde e a sua 
dependência física, desvalorizan-
do atitudes por vezes menos boas, 
de idosos com personalidades mais 
conflituosas. São o amparo diário 
dos idosos.  E embora nem sempre 
haja tempo para "ouvir", há constan-
temente uma palavra amiga para os 
mais frágeis.
Não tendo esta função uma tabela 

salarial apelativa, de acordo com o 
esforço físico e psicológico que rea-
lizam, muitas vezes sentem-se des-
motivadas apesar de todos reconhe-
cerem o seu papel essencial nos lares. 
São personagens fulcrais num filme 
que nem sempre tem finais felizes. 
Quando integram a equipa de traba-
lho, ganham uma família alargada e, 
consequentemente, vivem a dor das 
perdas inevitáveis.
A sua força física e psicológica é, as-
sim, colocada à prova constantemen-
te.
Neste trabalho que é simultanea-
mente desgastante, mas gratifican-
te,  a realidade é que esta é uma das 

funções com mais baixas e que requer 
mais procura na contratação. Impor-
tante seria que mais homens abraças-
sem a profissão pela sua força  física 
e pela importância dos idosos mas-
culinos se sentirem mais confortáveis 
nomeadamente na hora da higiene.

"Esta é a nossa segunda casa"
Sandra Pereira tem 26 anos e traba-
lha como ajudante de lar na Santa 
Casa da Misericórdia de Barcelos há 
4 anos. Certificou-se recentemente 
pelo Centro de Formação da SCMB 
como Técnica de Apoio Familiar. Por 
questões afetivas, sempre teve como 
propósito trabalhar com pessoas ido-
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Acompanhar a consulta externa Levar utentes para o refeitório 
para o jantar

Ajudar na distribuição da alimentação e a dar de comer

Acompanhar a consulta médica 
interna

Dar a ceia a um acamado Vigilância noturnaPosicionar o idoso

sas, uma forma de compensar o que 
anos atrás não teve oportunidade de 
fazer pela sua avó.
"É uma profissão que me agrada e me 
deixa feliz. Quando o idoso nos dá um 
pequeno sorriso para nós é uma gran-
de satisfação, é sinal de que estamos a 
ir ao encontro das suas necessidades.
Os idosos são uma fonte de sabe-
doria. Partilham connosco alguns 

momentos das suas vidas, o que é 
bastante enriquecedor. Aprendemos 
muito com eles.
Nem sempre sabemos lidar com algu-
mas demências e a própria morte, que 
é muito triste uma vez que me afeiçoo 
muito facilmente e é como perder um 
ente nosso.
Nós somos uma segunda família para 
eles e eles também o são para nós. 

Aqui sinto-me como se estivéssemos 
numa segunda casa", diz a jovem. 
Acrescenta que "é um trabalho mui-
to desgastante fisicamente. Bastante 
duro porque muitas vezes os idosos 
estão limitados. Mas também psico-
logicamente pois vivemos muito os 
problemas deles". 
Ainda assim, abraça a profissão com 
todo o profissionalismo e afeto.
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mais infância

Festas e atividades das crianças

Férias de Natal do Centro de Atividades de Tempos Livres

Festa de Natal do Centro Infantil de Barcelos

Sessão de Cinema  do IRSI

Dia do Pijama na Creche As Formiguinhas

S. Martinho na Creche Familiar

Deixamos aqui o registo de algumas atividades das crianças dos equipamentos da valência 
de infância.

Carnaval no Centro Social Comendadora Maria Eva Nunes Corrêa
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Projeto Educativo: Explorar as potencialidades do 
meio - A NOSSA TERRA

"A Nossa Terra" é a 
denominação do pro-

jeto educativo que 
pretende explorar as 

potencialidades do 
meio em que a valên-

cia de infância está 
inserida. A relação 

da criança com o 
meio que a envolve 

é a base para uma 
consciência futura da 

preservação da pró-
pria humanidade.

O Projeto Educativo da Va-
lência de Infância é dedica-
do a duas vertentes: à pro-

moção da cultura local e ao 
ambiente. 
É às futuras gerações que se 
deixa o legado e é de tenra 
idade que se desperta o in-
teresse pelas coisas.
O Projeto Educativo expres-
sa o caráter organizacional 
da instituição, refletindo a 
organização dos estabele-
cimentos e serviços educa-
tivos, e tem como objetivo 
responder às necessidades 
de desenvolvimento inter-
no, considerando o meio 
em que a instituição está 
inserida.
Alguns dos objetivos gerais, 
que podem ser visualizados 

no site institucional, são: 
sensibilizar para o cui-
dado com A Nossa Terra, 
preservando a natureza e 
valorizando tudo que nos 
dá; promover os valores de 
respeito pelo património 
cultural fortalecendo uma 
identidade coletiva; ex-
plorar as potencialidades 
do meio em que a valência 
está inserida; desenvolver a 
educação para a cidadania 
como transversal a todas as 
áreas do desenvolvimento 
da criança. 
Quanto aos objetivos espe-
cíficos, estes consistem em 
fomentar atitudes de res-

peito pela cultura e sentido 
de pertença a um lugar e um 
tempo, desenvolver a criati-
vidade, promover a dinâmi-
ca intergeracional, explorar 
os serviços socioeducativos 
da comunidade, reconhecer 
momentos importantes da 
vida da comunidade, reco-
nhecer algumas profissões 
e serviços na sua região, 
reconhecer as plantas mais 
cultivadas na sua região, 
promover a ocupação dos 
tempos livres das crianças 
e jovens com atividades di-
versificadas e desenvolver 
atividades que promovam o 
envolvimento parental.

Algumas Atividades do projeto:

- Visitas ao Museu de Olaria
- Contacto com oleiros nos equipamentos
- Exposição dos Galos

- Promoção da reciclagem de materiais
- Dia Mundial do Ambiente
- Contacto com a natureza
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especial

Santa Casa lançou novo site mais funcional

Navegar no site da instituição é agora mais fácil. Os clien-
tes ou potenciais interessados em serviços da instituição 
podem de uma forma mais fácil e simples, conhecer todas 
as potencialidades das respostas sociais, consultando in-
formação prática sobre o equipamento do seu interesse, 
desde como candidatar-se, à ementa mensal, passando 
por um registo fotográfico que permite melhor conhecer 
os espaços.
Além das valências, também é possível explorar o Centro 
de Formação Profissional ou as oportunidades (ver p. 10).
O site apresenta, ainda, nos seus menus outros aspetos 
importantes como a história da instituição, o património, 

A Santa Casa da 
Misericórdia de Bar-

celos lançou oficial-
mente o seu novo site 

no dia 1 de fevereiro. 
O que agora se apre-
senta à comunidade 
tem um design mais 
atrativo, é mais fun-

cional e permite uma 
maior interatividade 
com o cliente. É res-
ponsivo, adaptando 

-se aos meios e é fácil 
de navegar.

a política da qualidade e os contactos. É possível con-
sultar os eventos  da instituição seja no calendário, que 
se encontra na homepage, seja no próprio menu e tam-
bém aceder às redes sociais  Facebook / google + ou ain-
da subscrever  o boletim "Encontro de Gerações", de uma 
forma mais prática.
Será possível contactar a instituição a partir do próprio 
site que cria uma opção imediata de envio de email.

Apresentamos-lhe algumas das funcionalidades que po-
derá explorar em www.misericordiabarcelos.pt:
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Marcação de consultas
Já é possível marcar consultas de espe-
cialidades no Centro de Medicina Física 
e de Reabilitação (CMFR), optando pela 
área da saúde nas respostas sociais. O 
utente fornece a sua informação básica, 
selecionando a especialidade a que pre-
tende marcar consulta assim como a data 
e hora pretendida. Esse pedido é enviado 
para os serviços do CMFR que contactam 
o cliente com a confirmação da consulta 
ou proposta de outra data/horário.

Formação:
Os cursos e ações de formação estão disponíveis, seja nas 
áreas financiadas ou auto-financiadas. A listagem com-
pleta das formações assim como a informação útil refe-
rente a cada  (duração, destinatários, custo da inscrição, 
objetivo geral e conteúdos programáticos) está disponível 
de uma forma mais funcional.
Os formadores têm a oportunidade agora, também, de se 
inscrever na bolsa de formadores.
O acesso dos formandos e formadores ao moodle irá per-
mitir a partilha de conteúdos, a criação de grupos de tra-
balho,  entre outros.

Publicações
As publicações à venda estão descritas com os respetivos 
autores e valores. Podem ser encomendadas via email e 
levantadas nos Serviços Centrais.
Também a revista institucional "Encontro de Gerações" se 
encontra disponível para download.

Oportunidades
As oportunidades encontram-se divi-
didas em duas áreas: recursos huma-
nos e aprovisionamento.
Nos recursos humanos, os cibernautas 
podem candidatar-se a alguma vaga 
de emprego ou simplesmente enviar 
o seu currículo numa candidatura es-
pontânea.
De igual modo, os fornecedores podem 
responder diretamente a concursos 
abertos ou apresentar os seus serviços 
de forma espontânea permitindo, as-
sim, ao serviço de aprovisionamento 
uma base de dados mais alargada.
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Quando "Online" sai mais barato!

dicas de poupança

E porque online pode significar mais barato, 
apresentamos-lhe alguns serviços existentes na 
internet, que nos permitem efetuar poupanças 
significativas. Estas dicas permitem anular os 
custos associados às deslocações, promovem a 
concorrência, evitam o pagamento de comissões 
e permitem ganho de tempo – Time is Money!
Assim, ficam algumas sugestões:

Renovação da Carta de Condução

Está disponível, desde o dia 02 de fevereiro, a 
renovação ou substituição da carta de condução 
através da internet.                         
A partir de abril, os atestados médicos emitidos 
para revalidação da carta de condução aos 60 
anos e posteriores serão emitidos eletronica-
mente, não havendo necessidade de deslocação 
ao IMTT.                                 

Registo Automóvel

O registo automóvel online pode ser efetuado 
por qualquer interessado, no entanto sempre 
que seja necessário juntar documentos, devem 
fazer-se representar por advogado, solicitador 
ou notário, uma vez que estes são os únicos com 
legitimidade para conferir os documentos digita-
lizados com os originais.
Para efetivar o registo deve o requerente preen-
cher a informação sobre o veículo e os interve-
nientes no ato solicitado no formulário eletróni-
co e enviar.
Nos casos de registo de propriedade de um veí-
culo resultante de um contrato verbal de compra 
e venda, o respetivo pedido pode ser apresentado 
pelo comprador e confirmado pelo vendedor.

Segurança Social Direta

Este serviço permite-nos aceder a um conjun-
to de funcionalidades sem que seja necessário 
deslocar-se a um serviço de atendimento da Se-
gurança Social e sem ter que aguardar numa fila 
de espera. 
O serviço vai permitir ao contribuinte fazer con-
sultas sobre processos de prestação de materni-
dade, paternidade, doença ou desemprego e con-
sultar dados de identificação.
Para as empresas vão estar disponíveis serviços 
como registo online de trabalhadores e a consulta 
de declarações de remuneração dos empregados.
Em breve serão introduzidas novas funcionali-
dades como o cálculo de pensões ou fazer pedi-
dos de declarações da situação contributiva. Foi 
também anunciada a ligação direta ao sistema de 
saúde, permitindo que após uma consulta médi-
ca possa ser solicitado o pedido de subsídio de 
doença.

Comparadores de Preços

Para além das dicas acima enumeradas, é pos-
sível encontrar uma série de ferramentas online 
que nos auxiliam no momento de efetuar com-
pras, através de comparadores de preços como 
são os seguintes casos:
- TRIVAGO – destinado a hotéis
- SKYSCANNER – destinado a viagens de avião
- KUANTO KUSTA – destinado a produtos 
                                               variados

Aproveite todas as possibilidades que a internet 
oferece e escolha sempre as opções mais econó-
micas.

Ao longo dos anos, vão sendo disponibilizadas um 
conjunto de ferramentas que contribuem para uma 

economia eficaz na hora de comprarmos 
ou acedermos a um serviço.

 

-10%

Deslocação 
=

0€

-15%

Deslocação 
=

0€
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O fim das Cantinas sociais:
SCMB serviu mais de 160.000 refeições em 5 anos

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos 
abriu as portas da sua Cantina Social no dia 
04 de junho de 2012.
Durante estes 5 anos de existência, cumpriu o 
seu objetivo no apoio a pessoas/famílias ca-
renciadas, no âmbito do Programa de Emer-
gência Alimentar, permitindo-lhes suprir 
uma necessidade básica fundamental à sua 
sobrevivência - Alimentação.
Subjacente à emergência desta resposta, es-
tiveram vários fatores de ordem social – au-
mento do desemprego, dificuldade dos jovens 
ingressarem no mercado de trabalho, pen-
sões de velhice diminutas face às despesas 
dos idosos, agregados familiares com salários 
muito baixos e com crianças a cargo, entre 
outros com menor significado mas que con-
tribuíram para que as pessoas/famílias se so-
corressem da Cantina Social para apoio à sua 
subsistência.
Esta resposta sempre se pautou por apoiar 
as pessoas/famílias de uma forma integrada, 
contribuindo para que as famílias rapida-
mente deixassem de necessitar deste tipo de 
ajuda.
No entanto, ao longo destes anos verificou-se 
que uma parte significativa das famílias vol-
tou a necessitar deste tipo de apoio, ou seja, 
reuniram condições de autonomização e vol-
taram a estar numa condição de fragilidade 
económica, sendo que se pôde constatar que 
o trabalho precário foi um dos indicadores 
com maior representatividade.
A Cantina Social disponibilizou 164 mil du-
zentas e cinquenta refeições/365 dias ano e 

um serviço de acompanhamento social a to-
dos os seus utentes com o objetivo de estas se 
autonomizarem do ponto de vista económi-
co-social. Este acompanhamento foi efetua-
do recorrendo a serviços internos e/ou exter-
nos dependendo da problemática existente e 
dependendo dos objetivos definidos entre os 
utentes e os vários profissionais envolvidos, 
responsabilizando ambas as partes na cons-
trução de um projeto de vida que altere a sua 
condição de carência.
Como estratégia para apoiar os seus utentes, 
a Cantina Social dinamizou, ao longo da sua 
existência, ações de formação e sensibilização 
em várias áreas tais como gestão doméstica, 
técnicas de procura de emprego, entre outras 
e que tinham como objetivo apoiar a sua ca-
pacitação.
Em fevereiro do presente ano, foi lançada a 
abertura de um concurso para apresentação 
de candidaturas no âmbito do Programa Ope-
racional de Apoio às Pessoas Carenciadas, 
através do seu eixo prioritário Distribuição de 
Géneros Alimentares e/ou de Bens de Primei-
ra Necessidade.

Foi através do PES que surgiram as cantinas sociais

Novo programa de apoio que irá substituir as cantinas sociais

A resposta Cantina Social tem o seu fim no próximo mês de junho, sendo 
agora altura de efetuar um balanço de 1.825 dias ao serviço das famílias 

carenciadas de Barcelos.

social
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"O equilíbrio nas valências é um desafio enorme!"

entrevista ao tesoureiro 

Paulo Miguel Fernandes 
Pereira acumula as funções 
de tesoureiro  à  de respon-

sável pelos pelouros do 
aprovisionamento, DIEL, 

Segurança, Higiene e Saúde 
no Trabalho e Infância. 

É responsável por vários pelouros 
desde a Valência de Infância, Depar-
tamentos Económico e Financeiro, 
Aprovisionamento, DIEL e Higiene e 
Segurança no Trabalho. Como conse-
gue gerir todas estas áreas?
Quando abracei o projeto da SCMB 
não tinha verdadeira noção da di-
mensão da instituição. Fiquei sur-
preendido pela positiva mas, ainda 
assim, é uma instituição que exige 
muito do nosso tempo e dedicação.
Foram-me delegados estes pelouros 
aquando a posse da provedoria pelo 
Dr. Firmino Silva. Não é uma gestão 
fácil, mas conto com a experiência e 
competência dos colaboradores das 
diferentes áreas e com o trabalho e 
apoio dos restantes mesários, nos di-
ferentes pelouros. É um trabalho diá-
rio que requer muita disponibilidade.
Nestes 4 anos quero, sobretudo, hon-
rar a confiança que em mim foi de-
positada, fazendo o melhor que sei, 
mesmo que sacrificando o tempo da 
minha vida pessoal e profissional por 
um voluntariado que serve uma causa 
maior. O saber doar “gratuitamente”, 
enriquece-nos a alma.

Quais os maiores desafios do depar-
tamento económico e financeiro?
Sem dúvida que o maior desafio é que 
as contas estejam equilibradas e que 
se possam libertar recursos para que 
se realizem investimentos onde ne-
cessário. Claro que atingir este obje-
tivo não é fácil. Por exemplo, tivemos 
recentemente a alteração do salário 
mínimo nacional que implicou um 
aumento de gastos com os recursos 
humanos, mas que a nível de receitas 
não houve um aumento que permitis-
se equilibrar as contas.

Tentar esse equilíbrio nas valências 
é um desafio enorme principalmente 
nas contas da infância, uma resposta 
social onde temos complicados nú-
meros negativos. O nosso objetivo 
principal é minimizar o prejuízo. Sa-
bemos que não é sustentável uma vez 
que a política da Santa Casa é ajudar 
as famílias que têm muitas dificul-
dades financeiras e, como tal, temos 
uma percentagem muito elevada de 
famílias a pagar mensalidades muito 
reduzidas. A dimensão da instituição, 
ou seja, o  número de equipamentos 
da valência de infância e o número 
de crianças inscritas – cerca de 500 
– implica ter um número elevado de 
recursos humanos, elevando auto-
maticamente os custos imputados à 
valência. 
No fundo, as restantes valências têm 
de cobrir o negativo da infância e 
ainda libertar algum valor para rea-
lizarmos investimentos em obras de 
requalificação e manutenção dos edi-
fícios que necessitem. 

Nessa área dos investimentos, quais 
são as prioridades?
É difícil definir prioridades. Há 2 
anos, à exceção de um ou outro ser-
viço, em geral, encontramos as con-
dições físicas da SCMB muito defi-
citárias. É urgente reformar, embora 
financeiramente não nos seja possí-
vel agir como gostaríamos.
Após uma avaliação cuidada, dare-
mos prioridade ao Lar da Misericór-
dia que, neste momento, depende de 
uma autorização ministerial,  e ao gi-
násio da fisioterapia.
É nossa intenção realizar uma opera-
ção de cosmética no polivalente aqui 
junto ao Lar Rainha D. Leonor, onde 
os colaboradores fazem as refeições, 
no sentido de criar um espaço mais 
acolhedor e executar trabalhos de 
carpintaria e pintura nos infantários.
Serão feitas obras de preservação do 
património no telhado da Igreja.

Existe uma preocupação crescente 
na diminuição de custos da SCMB. 
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Quais as estratégias adotadas pelo 
Aprovisionamento e pelo DIEL para 
assegurar esta gestão eficiente?
Todas as compras são acompanhadas 
e validadas pelos Mesários respeti-
vos, realizando-se reuniões regulares 
para análise de orçamentos e valida-
ção de compras. Após a recepção de 
propostas, estas são avaliadas quanto 
ao seu valor e qualidade. Foi deter-
minado que em caso de igualdade de 
propostas, os fornecedores locais são 
os selecionados, como forma de pro-
mover o comércio local.
A criação do armazém central permi-
tiu-nos uma melhoria da capacidade 
negocial junto dos fornecedores, por 
meio da uniformização e standardi-
zação dos produtos utilizados. Dado 
que as compras e consumos estão 
mais concentrados num local só, a in-
formação disponível é mais relevante 
e oportuna.
Uma das ideias orientadoras vai no 
sentido de controlar um armazém de 
produtos/artigos relacionados com a 
manutenção e conservação dos edi-
fícios e equipamentos da instituição 
melhorando  a distribuição de custos 
pelos diversos setores.

A SCMB é uma das entidades locais 
com maior reconhecimento ao nível 
de apoio à comunidade na Valência 
de Infância. O que nos diferencia das 
restantes instituições? 
O facto de sermos uma das institui-
ções mais antigas do concelho e ter-
mos vários equipamentos espalhados 
estrategicamente pela cidade, são 
uma mais valia. Contamos com uma 
equipa de colaboradores com uma 
experiência muito alargada e muito 
profissional. 
Temos uma diversidade de atividades 
extracurriculares, um horário alarga-
do das 7h30 às 19h30  e a facilidade 
que temos em proporcionar às crian-
ças o contacto com as ofertas cultu-
rais da cidade (teatro, museu da ola-

ria, biblioteca, etc…). 
O Projeto Educativo é muito interes-
sante e privilegia não só as tradições 
locais como também as questões am-
bientais.
As inscrições, aliás, estão abertas até 
finais de abril. 

A Higiene e Segurança no Trabalho é 
uma preocupação?
A Mesa Administrativa tem espe-
cial preocupação com as condições 
de trabalho dos 400 colaboradores 
da instituição. Realizamos alguns 
investimentos na melhoria dessas 

condições com a aquisição de equi-
pamentos próprios para evitar lesões 
músculo esqueléticas, nomeadamen-
te de gruas para elevação de utentes. 
Ao nível dos edifícios, foram realiza-
das as inspeções regulares que garan-
tem o cumprimento da legislação em 
termos de segurança contra incên-
dios. Algumas obras estão ainda a de-
correr para completar este processo.
Os desafios que esta área nos impõe 
são de mudar mentalidades, incor-
porando as regras e comportamentos 
seguros em todas as atividades do dia 

a dia.
Para esta área existem projetos de 
melhoria de comunicação e análise 
de acidentes de trabalho procurando-
-se minimizar o número e gravidade 
dos mesmos bem como as suas con-
sequências, nomeadamente as para-
gens de trabalho.

A melhoria contínua é  um caminho 
traçado?
2016 foi um ano equilibrado. Finan-
ceiramente prevê-se positivo. Foram 
realizadas duas auditorias pela nossa 
revisora oficial de contas – Deloitte, 

com pareceres favoráveis quanto ao 
rigor dos registos, mas o lado humano 
é a nossa prioridade, é o proposito da 
SCMB. Que as crianças possam cres-
cer e ter boas lembranças do tempo 
em que estiveram connosco, que os 
idosos se sintam acarinhados e ain-
da capazes e que todos os utentes das 
restantes unidades possam voltar, se 
for o caso, e passar a palavra de satis-
fação pelos serviços prestados.
Vamos ter sempre como propósito 
melhorar para uma crescente satisfa-
ção geral.

www.misericordiabarcelos.pt

https://www.facebook.com/MisericordiaBarcelos
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Reconhecer a experiência: um certificado para a vida

formação

No âmbito da parceria com o 
Centro de Qualificação e En-
sino Profissional (CQEP) da 

Kerigma, a Santa Casa da 
Misericórdia de Barcelos 

(SCMB)), proporcionou aos 
seus colaboradores e à 

comunidade a capacidade de 
reconhecerem, validarem e 
certificarem as competên-

cias adquiridas ao longo da 
vida (RVCC profissional e/

ou escolar) e, ainda permitiu 
aconselhar as 

pessoas para ofertas de 
educação e formação 

profissional.

Aos 48 anos, Teresa Terroso conta já 
com 20 anos de casa exercendo fun-
ções de auxiliar de ação educativa, 
atualmente, na Creche As Formigui-
nhas (CAF).
Concluiu o ensino secundário no âm-
bito do Centro de Novas Oportunida-
des, em 2011, mas nunca se formou na 
área em que presta serviço. 
Duas décadas volvidas, o que não lhe 
falta é profissionalismo e experiência.
Empenhada em evoluir e ver valo-
rizada a sua carreira, interessou-se 
logo pela certificação profissional 
assim que esta foi divulgada. Sen-
tia que faltava ser reconhecida e va-
lorizada a sua carreira profissional. 
Durante todo o processo dedicou-se 
a descrever e partilhar no seu porte-
fólio reflexivo de aprendizagens, as 
suas rotinas diárias na CAF. Por ve-
zes, era difícil escrever no papel o que 
já estava tão enraizado na prática do 
dia-a-dia, mas com o apoio da equi-
pa (Formadora e Técnica de Orienta-
ção, Reconhecimento e Validação de 
Competências- TORVC), dos colegas 
e familiares conseguiu com sucesso 
alcançar a certificação profissional 
como Técnica de Ação Educativa.
No futuro, estar reconhecida e certifi-

cada profissionalmente apresenta-se 
como uma mais-valia, quer pela sua 
realização pessoal, quer pela maior 
facilidade de se manter e/ou (re) in-
tegrar no mercado de trabalho, pois 
tem as suas competências demons-
tradas e validadas na área do serviço 
de apoio a crianças e jovens.
A Teresa Terroso faz parte do grupo 
de noventa pessoas que demonstrou 
ao júri as suas competências. Foi no 
âmbito da parceria com o CQEP da 
Kerigma, que a SCMB proporcionou 
aos seus colaboradores e à comuni-
dade a capacidade de reconhecerem, 
validarem e certificarem as compe-
tências adquiridas ao longo da vida e, 
ainda permitiu aconselhar as pessoas 
para ofertas de educação e formação 
profissional.
Desde maio de 2016, o CQEP acom-
panhou e encaminhou 185 pessoas 
(133 RVCC escolar e/ou profissional, 
46 formação profissional, 4 licencia-
tura, 1 mestrado e 1 para conclusão do 
ensino secundário).
De salientar que das 185 pessoas ins-
critas no CQEP, 130 efetivaram o seu 
processo de encaminhamento (122 
em RVCC profissional e 8 em forma-
ção profissional).

No que diz respeito aos colaboradores 
da SCMB que integraram o processo 
de RVCC, ao longo desta aprendi-
zagem e em contexto de partilha de 
conhecimentos, desenvolveram um 
conjunto de atividades formativas.
A TORVC responsável por todo o pro-
cedimento na SCMB, Sofia Pereira, 
explica que "foram constituídas 10 
grupos, em que as pessoas tiveram, 
em contexto de formação, a oportuni-
dade de adquirir conhecimentos, par-

Impacto dos processos de RVCC 
Profissionais dos colaboradores
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"Quando tive conhecimento desta certifica-
ção, no processo de RVCC, nem imaginava o 
que ia ser, mas tive curiosidade e resolvi acei-
tar o desafio. Tive várias sessões de formação 
e sensibilização para me preparar para a cer-
tificação.
Foi uma boa experiência para o meu futuro 
pessoal e profissional, fazendo com que eu 
tenha uma   melhor prática do meu trabalho 
tendo sempre como preocupação o bem-estar 
dos idosos e das suas famílias derivado dos 
serviços que presto".

"A Certificação de Competências foi difícil tendo 
em conta que tive de conciliar o trabalho, as obri-
gações pessoais e a execução e preparação do port-
fólio. Contudo, o processo de RVCC profissional foi 
importante, pois foi uma forma de ver reconhecido 
o meu trabalho. O desafio foi muito grande, porque 
consegui transcrever todos os procedimentos que 
coloco em prática no meu dia-a-dia de forma “au-
tomática”. O culminar do processo, com a sessão de 
júri de certificação, foi muito gratificante, pois con-
segui demonstrar o que sei fazer, ultrapassando o 
desafio de forma muito satisfatória".

Sónia Dias 
Colaboradora 
LNSM
45 anos 
Licenciada 
em Relações 
Públicas. 
Admitida em 
2014 

Mª. Amélia 
Carvalho 
Colaboradora 
LNSM 
53 anos
6º ano.
Admitida 
em 1990 

Certificada: "Técnica de Apoio Familiar e de Apoio à 
Comunidade"

Certificada: "Agente em Geriatria"

tilhar a sua experiência profissional e 
elaborar o seu portfólio reflexivo de 
aprendizagem.
O processo culminou com as sessões 
de Júri de Certificação de Competên-
cias Profissionais nas áreas de Agen-
te em Geriatria, Técnico/a de Apoio 
Familiar, Animador/a Sociocultural, 
Técnico/a de Ação Educativa e Acom-

panhante de Crianças.
As sessões de Júri de Certificação 
de Competências Profissionais de-
correram nos meses de novembro e 
dezembro. O júri foi constituído por 
formadores com experiência na área, 
representantes do Sindicato dos Tra-
balhadores da Saúde, Solidariedade e 
Segurança Social e da União das Mi-

sericórdias Portuguesas.
Finalizadas as sessões de júri, foram 
certificadas 90 pessoas, nas diferen-
tes saídas profissionais, conforme 
quadro.
Ao longo do ano, perspetiva-se a 
continuidade da parceria do CQEP 
permitindo que mais colaboradores 
possam beneficiar desta medida.  



Encontro de Gerações 

18

O que muda no IRS em 2017?

mais dados

1. Regime transitório das despesas mantém-se
Em 2017, mantém-se ativo o regime transitório que este 
ano permitiu às famílias discordar do apuramento das 
despesas de educação, saúde e casa previamente calcula-
do pelo fisco (para os gastos realizados em 2016). Quem 
fizer esta opção terá de manter as faturas por quatro anos.

2. IRS em conjunto ou em separado mesmo fora de prazo
A declaração de rendimentos provisória estará disponível 
para os dois regimes de tributação: separada e conjunta. 
Até 2016 a escolha entre a tributação conjunta ou sepa-
rada estava interdita aos casados e unidos de facto que 
entregassem o IRS fora do prazo legal. Nesta situação de 
atraso era obrigatório entregar a declaração em separado. 
Em 2017, vai ser possível entregar o IRS em conjunto mes-
mo fora do prazo de entrega, podendo o casal optar pela 
melhor tributação.

3. IRS com preenchimento automático 
A grande mudança no IRS 2017 será o preenchimento au-
tomático da declaração para os trabalhadores dependen-
tes e pensionistas (categoria A e H). Assim, o contribuin-
te deverá confirmar e validar as suas despesas dedutíveis 
no e-fatura e rever os seus dados pessoais relevantes no 
Portal das Finanças.

4. Prazo único para a entrega do IRS
Em 2017 existirá um único prazo para entregar a decla-
ração de IRS de 2016, independentemente do tipo dos 
rendimentos e da forma escolhida para a entrega da de-
claração (online ou em papel). Deste modo, todos os con-
tribuintes terão de entregar o IRS entre 1 de abril e 31 de 
maio de 2017.

5. Novos escalões de IRS
Os cinco escalões de rendimentos de IRS foram atuali-
zados em 0,8%, conforme a inflação de 2016, ou seja, o 
número de escalões mantém-se, as taxas também, mas 
mudam os valores dos rendimentos, refletindo-se nas 
tabelas de retenção na fonte e protegendo aumentos de 
rendimentos.

6. Menor tributação para deficientes
Os contribuintes com deficiência que recebem rendimen-
tos das categorias A (trabalho dependente) e B (trabalho 
independente) sentirão um pequeno alívio na tributação, 
uma vez que serão considerados 85% dos seus rendimen-
tos para pagamento do IRS, em vez de 90%, como aconte-
ce atualmente. Os rendimentos da categoria H (pensões) 
continuarão a ser tributados em 90%.

7. Dedução com animais domésticos
Em 2017, será possível deduzir as despesas veterinárias 

no IRS, na categoria da dedução de IVA, até ao limite de 
250 euros, juntamente com as despesas de restauração, 
hotelaria, mecânicos, cabeleireiros e esteticistas.

8. Dedução no investimento com startups
Será possível deduzir 25% dos investimentos feitos anual-
mente, até ao limite de 40% da coleta de IRS, em startups, 
ao abrigo do Programa Semente. 

9. Aumento da tributação no alojamento local
Se é proprietário de um estabelecimento de alojamento 
local, saiba que terá de pagar mais imposto, uma vez que 
a taxa de 15% de tributação dos rendimentos passará para 
35%.

10. Eliminação progressiva da sobretaxa de IRS
O imposto extraordinário que incide sobre o IRS - sobre-
taxa - não acabou a 31 de dezembro de 2016 – como pre-
visto na lei – mas é reduzida em 2017. O acerto de contas 
à luz das novas taxas apenas será feito em 2018, quando 
os contribuintes entregarem a declaração do IRS, mas em 
2017 a maioria dos contribuintes já irá sentir algum desa-
gravamento.

11. Datas das faturas 
Pedir fatura com NIF continua a ser essencial para ter 
acesso às deduções que permitem reduzir o IRS. A expe-
riência tem mostrado que não basta pedi-las, mas que é 
também necessário ir acompanhando a sua entrada no 
Portal das Finanças. Até agora era necessário esperar até 
ao dia 25 do mês seguinte ao da data de emissão para fazer 
esta verificação. Em 2017, a data para o fazer recua para 
o dia 20. Ou seja, as faturas emitidas em janeiro, terão 
de ser comunicadas pelas empresas até 20 de fevereiro e 
assim sucessivamente. Ao longo dos próximos anos este 
prazo vai sendo encurtado até chegar ao dia 8 – que era a 
data inicialmente sugerida pelo governo na versão do OE 
conhecida em outubro e que entretanto foi alvo de uma 
proposta de alteração. 

De acordo com o Orçamento do Estado 2017, o IRS vai sofrer alterações em 2017.
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A pressoterapia

mais saúde

Nova Especialidade no CMFR: Psiquiatria

A pressoterapia - também denominada pressões intermi-
tentes  pressões alternas  ou drenagem linfática mecânica 
- é um tratamento não-invasivo que tem como objetivo 
promover o fluxo linfático e venoso, através de um pro-
cesso de compressão sob efeito mecânico sobre os mem-
bros e ou região abdominal, controlado por um aparelho 
colocado por um profissional.

Principais benefícios: 

1. Melhoria da circulação sanguínea: ao pressionar e 
massajar os membros, melhora a circulação sanguínea 
aumentando a circulação de oxigénio. Este facto faz redu-
ção de edemas periféricos ajudando a remover as toxinas 
e pode interferir a nível dos valores de pressão arterial.
2. Melhoria do sistema linfático: promove a circulação da 
linfa no organismo diminuindo o edema e fortalece o sis-
tema imunológico.
3. Tonificação dos músculos: ao revitalizar e oxigenar os 
tecidos contribuiu para melhor função muscular das ar-
ticulações e ajuda a definir a musculatura dos membros.
4. Relaxamento: a pressão em determinadas áreas pro-
move o relaxamento muscular contribuindo por isso para 
a melhoria de sintomas de stress, tensão emocional, pro-
porcionando sensação de bem-estar.
5. Tonificação da pele:  a melhoria da circulação sanguí-
nea, promove a regeneração celular. Reduz o edema e au-
xilia na cicatrização.
6. Atenua a dor: A melhoria da circulação sanguínea e dos 

fluidos principalmente a nível dos membros contribuiu 
para diminuir a inflamação, reduz o edema, a dor e a sen-
sação de fadiga nos membros inferiores.

Contraindicações:
A pressoterapia estará contraindicada em casos de pro-
cessos vasculares em fase de agudização nomeadamente 
Tromboflebites, trombose venosa profunda, Infeção dos 
membros (ex, erisipela,..) Patologia cardíaca; grávidas 
até ao 3º mês de gestação, tumores no sistema linfático… 
Em caso de dúvida, consulte sempre um médico para me-
lhor esclarecimento.

Visite-nos no Centro de Medicina Física e de Reabilitação 
(Rua Dr. Santos Júnior - Barcelos) para um corpo mais 
saudável!

A Psiquiatria é a especialidade médica que se dedica ao estudo, diagnóstico, trata-
mento e prevenção das perturbações mentais, de que são exemplo a Perturbação De-
pressiva, a Perturbação Bipolar, a Perturbação Obsessivo-Compulsiva, a Esquizofre-
nia e as Perturbações do Sono e Ansiosas. 
Segundo a OMS estima-se que uma em cada quatro pessoas será afetada por uma 
doença psiquiátrica ao longo da sua vida. 
A razão que leva mais doentes a procurar ajuda é a depressão. A OMS prevê que a de-
pressão será a segunda doença mais incapacitante em 2020, logo depois das doenças 
cardíacas. Esta assume-se como doença comum, grave e complexa que afeta cerca de 
121 milhões de pessoas em todo o mundo. 
As Neurociências têm evoluído bastante nos últimos anos. Atualmente o tratamento 
das perturbações mentais é feito com o recurso a psicofármacos seguros e bem tolera-
dos, muitas vezes em ação combinada com psicoterapias comprovadamente eficazes 
de que são exemplo a Terapia Cognitivo-Comportamental e o Mindfulness.
A saúde mental tem um impacto importante na qualidade de vida quer do próprio in-
divíduo quer, muito frequentemente, dos seus familiares e amigos. Daí a particular re-
levância de que se reveste a promoção da saúde mental bem como a procura atempada 
de ajuda como veículo para uma melhoria substancial da qualidade de vida. 

Marque a sua consulta no Centro de Medicina Física e de Reabilitação!

Telma Falcão de Almeida 
Médica Psiquiatra
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Doenças respiratórias. Estaremos atentos ao problema?

Os dados do 11º Relatório do Observatório Na-
cional das Doenças Respiratórias apontam para 

um peso enorme das Doenças Respiratórias, 
em incidência e prevalência, sendo a 3ª causa 

de mortalidade e a 5ª causa de internamentos 
hospitalares por doença em Portugal. 

Em 2014, foram internados por Doença Respira-
tória (Asma, DPOC, Pneumonia, Fibroses, Tu-
mores, Bron-quiectasias, Patologia Pleural, Tu-
berculose e Gripe) 69.384 doentes (12,1% do total 
de internamentos). E se a estes dados juntarmos 
as doenças de outros órgãos que desenvolveram 
quadros clínicos com atingimento Respiratório, 
os números aumentam para 109.372 (19,3%).
No ano de 2013, foram contabilizados 17.214 óbi-
tos por doenças respiratórias, o que significa que 
morreram 47 portugueses por dia de Doenças do 
Aparelho Respiratório. 
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica foi, em 
2014, a   segunda causa de internamento por 
doença respiratória (8.118 internamentos) e, em 
2013, faleceram por DPOC 2.720 portugueses 
(2,5% do total de óbitos).

De que falamos quando nos referimos à Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crónica?
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica de for-
ma simples denominada de DPOC, não é uma 
única doença mas representa um termo mais 
amplo para descrever doenças crónicas que pro-
vocam aumento da resistência à passagem do ar 
nas vias aéreas (obstrução) e destruição do te-
cido pulmonar. Na base destas alterações estão 
processos inflamatórios crónicos associados à 
exposição a partículas tóxicas que provocam hi-
persecreção de muco nos brônquios, diminuição 
do calibre dos bronquíolos e  destruição do tecido 
pulmonar. Estas alterações provocam dificuldade 
na chegada de ar aos alvéolos pulmonares e pro-
vocam aumento do esforço para respirar, condi-
cionando a oxigenação do sangue.

Quais são os sintomas?
Tosse com expectoração, pelo excesso de produ-
ção de muco e às vezes acompanhada de pieira 
pela obstrução das vias aéreas. A dispneia (sen-
sação de falta de ar) é o sintoma mais importante 
como expressão da gravidade da doença. Progride 
insidiosamente ao longo da evolução da doença 
estando inicialmente associada a esforços inten-
sos e às agudizações. Baixa tolerância ao esforço 
físico devido ao excesso de esforço dos músculos 
ventilatórios em vencer a resistência à passagem 

do ar (obstrução) para reverter a diminuição do 
oxigénio no sangue. As infecções respiratórias 
recorrentes acompanham  o agravamento destes 
sintomas e vão sendo mais frequentes com a evo-
lução da doença. 

Como é feito o Diagnóstico?
A Espirometria (exame não invasivo) constitui 
o teste de base para o diagnóstico. É sensível na 
detecção das alterações iniciais da DPOC, sendo 
recomendado anualmente nos fumadores, em 
pessoas com sintomas respiratórios persistentes 
ou recorrentes e nas que têm antecedentes fami-
liares de doença pulmonar ou exposição profis-
sional a irritantes respiratórios. 

Que tipo de ajuda podemos procurar? 
O tratamento assenta numa intervenção multi-
disciplinar da equipa de Reabilitação Respirató-
ria. O Centro de Medicina Física e Reabilitação 
da SCMB dispõe de uma equipa com capacida-
de de intervenção na Reabilitação Respirató-
ria constituída por Médico Pneumonologista, 
Médico Fisiatra e Fisioterapeuta. A intervenção 
farmacológica assenta em medicamentos que 
dilatam os brônquios e diminuem a inflamação 
(broncodilatadores e corticoesteroides) e medi-
camentos que diminuem a viscosidade das se-
creções (mucolíticos). A intervenção da Fisiote-
rapia Respiratória está orientada para exercícios 
ventilatórios que melhoram os volumes e capa-
cidades pulmonares; técnicas que visam ajudar o 
paciente a mobilizar e expelir as secreções, téc-
nicas que visam melhorar a eficiência dos mús-
culos da respiração e melhorar a tolerância aos 
esforços físicos.

Não se esqueça:
A DPOC é uma das principais causas de morbili-
dade crónica, de perda de qualidade de vida e de 
mortalidade, estando previsto o seu aumento nas 
próximas décadas. 
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Iniciativas ITAU - Workshop de Culinária
Visando a satisfação dos nossos clientes e a motivação das nossas equipas, o ITAU organizou um Workshop 

de culinária, ministrada pelos nossos Chefs de cozinha, no dia 19-11-2016 proporcionando aos cozinheiros 

participantes conhecimentos de novas técnicas e produtos para melhorarem o seu desempenho profissional.

A equipa do ITAU na Santa Casa da Misericórdia de Barcelos participou no evento e integraram 

equipas de trabalho para a confeção e preparação de vários pratos constituintes de uma refeição, 

desde as entradas às sobremesas.

www.itau.pt
Instituto Técnico de Alimentação Humana, S.A

Considero que se tratou de um evento importante para as 
nossas equipas, permitindo o acesso a novas técnicas de 
confeção e preparação de alimentos, assim como a novos 
produtos a integrar nas ementas dos nossos clientes, tendo 
em conta as necessidades características de cada um.

Eduarda Matos

Testemunhos:

Foi um dia diferente onde tive oportunidade de aprender, 
conviver e partilhar novas experiências com outros 
profissionais de cozinha. Foi uma experiência enriquecedora, 
tanto a nível pessoal como a nível profissional. É sempre bom 
participar nestas iniciativas promovidas pelo ITAU.

Ana Vilas Boas

Foi uma boa experiência que me permitiu 
contactar com novas técnicas de cozinha 
e com as diferentes realidades de outros 
colegas do ITAU que trabalham noutros 
segmentos.

Gracinda Monteiro
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Misericórdia: "Santa Casa" ontem e hoje!

honrar o passado

Desde 1498 até ao presente que o 
gesto da Rainha D. Leonor e dos seus 
mais diretos acólitos se vai diluindo 
na constante e incontornável lei do 
tempo. 
O espírito que presidiu à implemen-
tação da Irmandade de Nossa Senho-
ra da Misericórdia vai ficando cada 
vez mais distante daquele dia da Festa 
da Assunção à Virgem na carismática 
Capela da Senhora da Piedade ou da 
Terra Solta, na área dos claustros da 
Sé de Lisboa - uma tarefa que a viúva 
reinante, enquanto o irmão D. Ma-
nuel tentava defender em Espanha os 
direitos ao trono vizinho, havia levado 
a bom termo, com a ajuda de um frade 
e de algumas personalidades lisboe-
tas, tocadas pelo mesmo espírito.
Posteriormente essa Irmandade iria 
dar lugar às Santas Casas que recebe-
ram o legado e a missão de cumprir as 
Obras de Misericórdia, uma missão 
que pelo menos, em teoria ou virtual-
mente ainda adorna a filosofia da sua 
atuação. Gradualmente o fenómeno 
foi rompendo as fronteiras lisboetas e 
galgar em todas as direções lusitanas 
mesmo no Ultramar.
Este breve e animador introito foi um 
verdadeiro tiro de canhão para acei-
tar que essa doutrina de séculos vai 
ficando encalhada nas entranhas da 
história e a evolução social e econó-
mica das sociedades vai ditando ou-
tros conceitos e provocando autên-
ticos rombos nessa missão de ajuda 
ao próximo, das tais “espirituais ou 
corporais” Obras de Misericórdia, 
naturalmente. Assim as “Santas Ca-
sas da Misericórdia” geradas e nasci-
das no Portugal inteiro, devidamen-
te estruturadas e submissas ao seu 
Compromisso estatutário, lá se vão 
arrastando, sacudindo as dificuldades 
e até subjugadas a uma realidade que 
os cravos de Abril, a pressão “gonçal-
vista” e a bênção da “ereção canónica” 
da sua União, lhe provocaram, obri-
garam e … obrigam a uma vivência 
muito diferente da que vinha expe-
rimentando, não esquecendo a sua 
classificação institucional que mais a 
subjugou – uma questão de opinião!
Mas vamos aligeirar o passo e correr 

em direção ao que nos propusemos. 
Cada dia, entra pelos nossos olhos e 
ouvidos o nome da Santa Casa de Lis-
boa, uma instituição que experimenta 
decisões que se distanciam imenso 
das outras do país. Apesar de pei-
to feito às balas, pessoalmente, a de 
Lisboa que a “reforma liberal de 1834 
e a reforma regeneradora de 1851” a 
crismaram, transformaram e conde-
naram a nunca mais se libertar dessa 
bênção governamental – o seu prove-
dor não resulta da eleição dos seus Ir-
mãos, antes é nomeado pelo governo.
Deste modo e há muito que o povo 
alia a Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa ao fenómeno interveniente 
do “JOGO”, uma bênção terrena que, 
valha-nos isso, tem sido o buraco de 
onde sai o minério que tem ajudado a 
cumprir a sua missão de caridade.
Este desabafo para recordar uma ideia 
que, naturalmente, passa à margem 
da maioria dos portugueses. Qual o 
destino desses milhões que os vários 
processos da “jogatina” possibilitam 
arrecadar tanto?
Numa edição deste boletim, num 

passado recente, um antigo mesário 
da Santa Casa de Barcelos lançou o 
desafio através de uma questão deve-
ras pertinente: 
“Afinal quem beneficia com os Jogos 
da Santa Casa”? – Esta questão servia 
para chamar a atenção para uma ideia 
pública e geral de que os rendimentos 
dos Jogos da Santa Casa eram tam-
bém atribuídos às demais trezentas 
e noventa e oito Misericórdias portu-
guesas! Puro engano!
Curiosamente num comentário me-
diático, muito recente, foi dito que o 
JOGO não enche só o “saco” da (San-
ta Casa) da Misericórdia de Lisboa 

"O JOGO não enche só o “saco” da (Santa Casa) da Miseri-
córdia de Lisboa porque o Estado arrecada, em média, dia-
riamente, um milhão e setecentos mil Euros, verba oriunda 
das várias modalidades de jogo (euro milhões, totoloto, to-
tobola, lotarias entre outros)!"

porque o Estado arrecada, em média, 
diariamente, um milhão e setecentos 
mil Euros, verba oriunda das várias 
modalidades de jogo (euro milhões, 
totoloto, totobola, lotarias entre ou-
tros)!
Felizmente que a maioria dos fundos 
vai para os programas de solidarieda-
de social e outras ajudas, caso da pro-
teção civil, policiamento de espetácu-
los desportivos, programas sociais de 
combate à violência, e outros.
Todavia já deve ter passado pela ca-
beça de muitos que a Misericórdia 
de Lisboa usufruiu da hegemonia e 
legalidade dos jogos em Portugal, 
um benefício que vem já do tempo da 
Rainha D. Maria que, salvo erro, em 

1851, aprovou uma espécie de lotaria 
do povo – um beneplácito que vem, 
então, de longe.
Sem querer ofender e correndo o risco 
de cair num linchamento popular di-
ria que a Misericórdia de Lisboa não 
se enquadra totalmente no meu en-
tendimento pelas Santas Casas, um 
fenómeno que se afasta da interven-
ção estatal e deveria dizer unicamente 
respeito à capacidade de voto dos seus 
“Irmãos” – burrice minha, talvez, um 
também irmão de meia-tigela!

Ilídio Torres
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histórias de vida

Rogério Gomes: um exemplo de coragem!
Esta é uma história de 

coragem. Um exemplo para 
todos aqueles que lidam 

diariamente com limitações 
físicas mas que não 

desistem! A esperança, o 
esforço e a perseverança são 

as palavras de ordem diárias.

Esta é a história de vida de Rogério 
Matos Loureiro Gomes. Um jovem 
utente do Centro de Medicina Física 
e de Reabilitação, que fruto da remo-
ção de um tumor no cérebro frequen-
tou durante três anos aquela unidade 
para tratamentos de fisioterapia e te-
rapia da fala.
Visivelmente com limitações físicas, 
ninguém diria que o Rogério é capaz 
de autênticas obras de arte na área da 
pastelaria.
Foi profissional durante 13 anos, ape-
sar de hoje se dedicar à pastelaria 
apenas por gosto e para os amigos, 
mas tem projetos futuros quanto a 
tirar o CP para poder dar formação 
nessa área. A poucos dias de ser no-
vamente operado, aquando desta en-
trevista, mostra-se esperançado de 
uma vida mais independente.
Nascido no dia 4 de agosto de 1981, 
é o filho mais velho do casal Rosa e 
João, que completaram o núcleo fa-
miliar com uma menina, a Rosa e os 
gémeos Domingos e João.
Natural da freguesia de Gilmonde, 
sempre teve pais dedicados, uma ar-
tesã tecedeira e um operário na área 
da tinturaria.
Pode dizer-se que teve uma infância 
normal até aos 5 anos, altura em que 
começou a perder o equilíbrio, não 
conseguindo caminhar em linha reta. 
Foi-lhe diagnosticado um tumor na 
cabeça, ao qual foi operado e contra 
todas as expectativas, através do tra-
tamento de radioterapia, conseguiu 
ficar saudável mas sempre acompa-
nhado pelo IPO do Porto e pelo servi-
ço de neurocirurgia de Braga.
Depois da cirurgia, e apesar da radio-
terapia lhe ter prejudicado a memó-
ria, conseguiu ter uma vida normal. A 
sua adolescência foi como a de todos, 
embora, bastante mimado. Conse-

guiu concluir o 9º ano e mais tarde o 
12º através das Novas Oportunidades. 
Tirou a carta de condução, arranjou 
trabalho e comprou o seu carro.
O seu primeiro emprego foi numa fá-
brica de corte têxtil mas as alergias 
impediram-no de continuar a traba-
lhar nessa área. Foi então trabalhar 
para a padaria/pastelaria Morgado, 
onde ganhou o gosto pelo lado mais 
doce. Lá, o Sr. Fernando forneceu-
-lhe as bases para esta arte e foi a 
frequentar workshops que completou 
e solidificou os seus conhecimentos. 
Criativo, sempre gostou de inovar e 
criar novas receitas. Também gosta 
de pastelaria internacional e vai tes-
tando receitas típicas de todas as par-
tes do mundo. Manteve-se durante 13 
anos na Pastelaria de Gilmonde.
Há três anos, foi operado novamente, 
uma vez que nos exames de rotina que 
realizava anualmente voltou a apare-
cer uma mancha, que mostrava pro-
gressão e aumento. O médico achou 
por bem fazer uma cirurgia uma vez 
que podia ser uma recidiva do tumor 
que tinha tido aos 5 anos de idade. 
Quando realizaram a cirurgia remo-
veram um pouco a mais de cerebelo 
e isso provocou-lhe os problemas 
que tem agora de equilíbrio motor. 
Durante três anos, cinco vezes por 
semana, frequentou o Centro de Me-
dicina Física e de Reabilitação para 

tratamentos de fisioterapia e terapia 
da fala. Nesses anos foi presenteando 
os colaboradores com alguns mimos 
que confeccionava propositadamen-
te. Criou-se uma amizade especial.
No dia em que nos recebeu para esta 
entrevista, na cozinha onde se refugia, 
preparava-se para confeccionar umas 
bolachas de avelã, que gentilmente 
fez questão de nos oferecer, conjun-
tamente com outro tipo de bolachas e 
bombons de chocolate.
Verdadeiramente fenomenais os 
bombons de chocolate.
É caso para dizer que as suas limita-
ções físicas, como a falta de força nas 
mãos e o desequilíbrio do corpo, são 
compensados pela ajuda da família. A 
irmã Rosa ajuda a retirar o tabuleiro 
do forno ou às vezes até a estender a 
massa, aprendendo com o Rogério o 
ofício por passatempo.
Organizado e cuidadoso, o Rogério 
arranja técnicas para se tornar mais 
independente como para partir ovos 
ou decorar de forma mais minuciosa.
Devido aos seus problemas de saúde, 
opta pela pastelaria saudável, substi-
tuindo açúcar por stévia.
Já confeccionou um bolo para 60 pes-
soas sem dificuldades que mostra 
orgulhosamente no seu endereço de 
facebook em https://www.facebook.
com/rogeriobcl.
Entretanto, realizou nova cirurgia es-
perando-se que recupere a saúde.

A confeccionar bolachas de avelã

Em tratamento no Centro de Medicina
Física e de Reabilitação
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espaço aberto

A Unidade de Cuidados Continuados Integrados de San-
to António nasceu para servir a comunidade do concelho 
de Barcelos e todos que dela necessitem, permitindo um 
acesso a cuidados de saúde e sociais, independentemente 
da sua idade e situação de dependência.
Constituída por duas tipologias de cuidados continuados, 
a Unidade de Média Duração e Reabilitação e a Unidade 
de Longa Duração e Manutenção tem como objetivo prin-
cipal ajudar a pessoa a recuperar ou manter a sua autono-
mia, maximizando a sua qualidade de vida.
Desde o mês de Dezembro que a UCCI de Santo António 

Ex.mo. Sr. Ricardo Vieira,
 
Venho por este meio prestar por escri-
to o meu agradecimento à equipa dos 
Cuidados Continuados Integrados de 
Santo António pelos cuidados presta-
dos à minha mãe durante os seus últi-
mos dias.
Minha mãe, Maria da Conceição Car-
neiro Lima Martins, ficou imobilizada e 
totalmente dependente há pouco mais 
de 2 anos após um problema de cora-
ção. Após algum tempo no hospital, 
acabou por passar por vários locais de 
Cuidados Continuados do Distrito, in-
cluindo uma primeira passagem pelo 
vosso onde foi muito bem tratada. 
Após alguns problemas com uma infec-
ção que já tinha, voltou a ser internada 
no hospital e perderia a vaga, obrigan-
do-a a voltar ao circuito de lares. Feliz-
mente, viria, a certa altura, a acabar por 
ir para Barcelos, de onde, pelos bons 
cuidados e pela relativa proximidade a 
Braga, decidimos não a transferir mais.
A verdade é que a sua condição de saúde 
se foi deteriorando e, no mês passado, 
faleceu, enquanto alojada na vossa uni-
dade. Não podia deixar de demonstrar 
o meu agradecimento pela qualidade e 
humanidade do serviço que prestaram 
nos seus últimos dias. Como lá passei 
grande parte do tempo na última sema-
na de vida de minha mãe, pude assistir 
em primeira mão à preocupação e cui-
dado constante com que foi tratada.
Ajuda a aliviar, ainda que pouco, a dor 
de ver nossa mãe tanto sofrer quando 
vemos os tão bons e incansáveis cui-
dados que lhe foram prestados na vossa 
instituição. Não posso pôr por palavras 
o quão agradecida estou aos que dela 
cuidaram desta forma.
 Muito Obrigada.
 Os melhores cumprimentos,
Lídia Martins

 

Agradecimento

Venho, por este meio, apresentar os 
meus mais sinceros agradecimentos 
a toda a equipa médica e a todos os 
colaboradores do Centro de Cuidados 
Continuados. Com efeito, durante o 
período de internamento da minha 
“familiar” Olinda da Silva Moreira, 
constatei que o acompanhamento por 
parte de todos foi constante e permi-
tiu que ela tivesse o máximo de con-
forto e apoio durante esta fase.
Assim, reitero este agradecimento a 
todo os profissionais desta institui-
ção, destacando em especial à Dra. 
Márcia Ribeiro, à Dra. Carla Cos-
ta, à Assistente Social Dra. Anabela 
Cardoso, o enfermeiro chefe Ricardo 
Vieira; a Enfermeira Ana Salgado à 
auxiliar Angelina Gomes; aos admi-
nistrativos Sra. Rosa e Sr. Luís 

Muito obrigada
Sofia Lopes

tem ao dispor o Livro de Elogios para todos os que pre-
tendem registar de forma autónoma o que a UCCI de San-
to António realiza de melhor, pois desde a sua abertura, 
temos recebido vários elogios, tornando-se necessário 
um livro de registo onde pudessem ficar guardados o re-
conhecimento do serviço prestado pela equipa multidis-
ciplinar que pode ser lido e relido por todos, nunca sendo 
esquecido.
Deixamos aqui alguns dos elogios/agradecimentos que 
temos recebido, que tanto orgulho e estimulo nos dá, pro-
curando melhorar o nosso serviço cada vez mais.

"Um elogio sincero pode mudar o seu dia! Que tal 
mudar o dia de alguém hoje?"
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Música 
 
Olha a Mala – Celeste Rodrigues

Eu um dia fui à praia
De manhã de manhãzinha
Não vi pescador nem peixe
Só lá vi uma malinha.

Refrão
Olha a mala olha a mala,
Olha a malinha de mão.
Não é tua nem é minha
É do nosso hidroavião

É do nosso hidroavião
É da madeira mais fina
Foi cair a Nazaré
Por falta de gasolina

Lar Rainha D. Leonor

Provérbios

- A indiferença é para os corações o que o Inverno é para 
a terra.

- A Inverno chuvoso Verão abundoso. 
Lar da Misericórdia

- Em março, cada dia chove um pedaço 
Entre março e abril o cuco há de vir. Inverno de março e 
seca de abril, deixam o lavrador a pedir 
Vento de março e chuva de abril, vinho a florir
Vinho que nasce em maio, é para o gaio; se nasce em abril, 
vai ao funil; se nasce em março, fica no regaço 

Centro Social Comendadora Maria Eva Nunes Corrêa

- Quem canta antes d’almoço, chora antes do sol-posto. 

- Quem em março come sardinha, em agosto lhe pica a 
espinha.

- É tarde para economia, quando a bolsa está vazia.
Centro de dia 

Anedota

O Pedrinho tinha feito algo de muito inteligente, propor-
cionando o maior regozijo ao seu pai, o qual orgulhosa-
mente diz para a sua esposa:
- Ele deve ter herdado a minha inteligência, não achas?
- Acho que sim – respondeu a mãe – até porque eu não 
perdi a minha.

Unidade de Cuidados Continuados 
Integrados de Santo António

Receita do Bolo de abacate

Ingredientes:
— Polpa de abacate 
— 4 Ovos
— ½ Chávena de chá de óleo 
— 1 Chávena de chá de açúcar
— 1 Chávena de chá e farinha de trigo 
— 1 Colher (sopa) de fermento em pó
— Margarina e farinha de trigo para untar 
— Raspa de casca de limão para decorar 

Cobertura:
— 1 Lata de leite condensado
— ½ Lata de sumo de limão (metade da lata de leite con-
densado)
— 1 Lata de creme de leite sem soro 

Preparação
Bata o abacate, os ovos, o óleo e o açúcar no liquidificador 
até ficar homogéneo. 
Depois misture a farinha, o fomento e despeje na forma. 
Levar ao forno, desenforme, corte em quadrados e deixe 
esfriar. 
Espalhe os ingredientes da cobertura misturados por 
cima, decore com as raspas de limão e sirva em seguida

Lar Santo André

Definição de amizade

Amizade não tem preço, mas tem valores.
Amizade é um laço, não é um nó, não prende, abraça.
Amizade não tem preço, mas tem valores, tem companhia, 
tem sorriso, tem abraço, tem presença, mesmo longe. 
Amizade não se compra, conquista-se, constrói-se, reco-
nhece-se. 
Amizade é, acima de tudo, um sentimento. 

Lar Nossa Senhora da Misericórdia

Trabalho sobre Projeto Educativo
pelos pais do Centro Infantil de Barcelos
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breves

próximas atividades

INSTITUCIONAL

Março
• Assembleia Geral

Abril
• Procissão das Endoenças

Maio
• Comemoração dos 517 anos

TERCEIRA IDADE

Março  
• Missa Imposição das Cinzas
• Missa do "Dia do Pai”
• Workshop de arranjos Florais 
• Visita à Fábrica de Chocolate 
Imperial
• Via Sacra
• Dia do Teatro

Abril  
• Santa Unção
• Visita Pascal
• Comemoração do Dia da Dança

Maio 
•  Missa “Dia da Mãe”
• Peregrinação ao Santuário de 
Nª Srª de Fátima 
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Ficha Técnica
INFÂNCIA

Março
• Dia do Pai

Abril
• Semana da Páscoa
• Palestra sobre alimentação 
saudável

Maio
• Dia da Mãe
• Festa da Família

SAÚDE

Março
• Campanha Dia do Pai

Abril
• Dia Mundial da Voz

Maio
• Campanha Dia da Mãe

Poetisa Maria Isabel Cunha 
lança “Outono” 
“Outono” é o título da mais re-
cente obra da poetisa Maria Isabel 
Cunha. O livro, editado pela Vers-
brava, foi lançado, no auditório da 
Santa Casa da Misericórdia de Bar-
celos. São mais de cem os poemas 
que compõe as 121 páginas do livro, 
num conjunto que valoriza o sen-
timento máximo do ser humano: 
o amor. De forma figurativa e ale-
górica apresenta ao leitor todas as 
vertentes do amor.
O livro pode ser adquirido na Li-
vraria Cecílio em Barcelos; no site 
da Editora www.sedaeditora.pt; 
nas livrarias "LEIA"-Rua Santa Ca-
tarina-Porto; EUROPA AMÉRICA-
-Rua 3 de Janeiro-Porto e na UNI-
CEPE-Praça Carlos Alberto-Porto.

ITAU promoveu sorteio 
no Dia dos Namorados

No dia 14 de fevereiro, o ITAU realizou o 
sorteio de um cabaz junto dos colabora-
dores da SCMB, para assinalar o Dia dos 
Namorados. A feliz contemplada foi uma 
colaboradora do Centro Infantil de Barcelos.

CMFR lançou a campanha 
especial  "Dia dos Namorados"

O Centro de Medicina Física e de 
Reabilitação lançou a Campanha 
do  Dia dos Namorados, com opção 
de tratamentos de relaxamento in-
dividual ou a dois.




