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Encontro de Gerações

editorial

Um mundo de histórias

Firmino Silva
Provedor

Nesta edição, temos o orgulho de partilhar convosco o novo canal “Encontro de Gerações”, que foi lançado este mês de junho.
Este canal, na plataforma do youtube, foi criado como uma extensão deste boletim, uma
forma mais dinâmica de apresentar regularmente conteúdo relacionado com as atividades da instituição, mas não só. Queremos continuar a mostrar à comunidade os nossos
valores, a riqueza de experiências de vida através de testemunhos dos nossos utentes,
conselhos de saúde com os nossos profissionais, entre muitos outros assuntos. Este vai
ser um canal com conteúdo atual, onde vão poder encontrar "um mundo de histórias".
Desde já, deixamos o repto aos nossos leitores de nos acompanhar regularmente.
O último quadrimestre foi também marcado pelas comemorações dos 518 anos, que
através de um programa singelo, mas sentido, assinalou esta data tão importante da
instituição. Nesta edição damos conta dos eventos que organizamos, mas gostaríamos
de realçar em particular o tão aguardado lançamento do IIIº Volume dos “Apontamentos para a História de Barcelos”, um momento aguardado com ansiedade pelos interessados na história concelhia, há quatro anos.
Resta-me desejar uma boa leitura a todos os que nos acompanham na nossa jornada!
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mais opinião

Cuidados Paliativos: a possível resposta à Eutanásia

A Eutanásia é definida como a “intervenção feita por alguém em favor da vontade expressa de um indivíduo afetado por doença dolorosa e sem perspetiva de cura, com
vista à antecipação da sua morte da forma menos dolorosa possível". Usualmente, também se lhe referem como
suicídio assistido.
Por outro lado, os argumentos em prol da Eutanásia defendem que o doente não tem só o direito à vida, mas também o direito à morte e, mais concretamente, o direito à
liberdade de escolha.
A Eutanásia é vista como uma forma de evitar o sofrimento e a dor de pessoas em fase terminal e, assim, consideram ser sinónimo de respeito pela vida humana, pois desta forma as pessoas têm o direito a morrer com dignidade.
Muitas outras questões são levantadas em torno deste assunto.
Atualmente, a lei portuguesa proíbe e pune a prática de
quaisquer atos desta natureza.
Seguindo o ponto de vista religioso, também a Bíblia defende que “A vida é uma dádiva preciosa de Deus” e que,
desta forma, cabe somente a Ele decidir se uma pessoa
tem ou não direito a viver. Assim, a eutanásia é vista pela
Igreja Católica como uma usurpação do direito à vida humana.
Também em termos de ética médica, a Eutanásia levanta
questões de extrema relevância, pois os atos que lhe estão
subjacentes são totalmente contra os valores de “respeito
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absoluto pela vida humana”, que a classe médica defende
e sobre os quais faz juramento.
Neste enquadramento, não podemos deixar de mencionar
os Cuidados Paliativos, que são uma prática médica de excelência que intervém na dor e no sofrimento dos doentes,
atribuindo maior respeito e significado aos seus últimos
dias de vida. Os Cuidados Paliativos são vistos por muitos
como a grande resposta à Eutanásia.
A Eutanásia é, e continuará a ser, um tema bastante complexo e de extrema controvérsia.
O mais importante é uma reflexão cuidada, ponderada e
sobretudo bastante consciente sobre este tema, pois a sua
conclusão vai muito além da dicotomia a favor ou contra
a Eutanásia.

Arminda Rosendo
Mesária
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mais notícias

Procissão das Endoenças
Os reco-recos sairam à rua na quinta-feira para anunciar a Procissão das Endoenças, que decorreu na Sexta-Feira
Santa, dia 29 de março, com a participação de centenas de fiéis.

SCMB na Batalha das Flores
A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos participou na Batalha das Flores, no âmbito da Festa das Cruzes, com o tema
o Galo de Barcelos, num carro alegórico que se apresentou como uma réplica da conhecida Rotunda da Bolacha.
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Unanimidade na aprovação do Relatório de atividades e
Contas de Gerência
O Relatório de Atividades e Contas de Gerência de
2017 foi aprovado por unanimidade em Assembleia
Geral, no passado dia 23 de março.
O Relatório de Atividades e Contas de Gerência de 2017 foi aprovado por unanimidade em Assembleia Geral, no passado dia 23 de março.
A instituição apresentou um fecho de exercício positivo
no valor de 71.509,16€.
No que diz respeito às valências e serviços, o Provedor Firmino Silva apresentou em traços gerais o ano
de 2017. Este foi marcado pela preocupação da Instituição em manter um nível de excelência nos serviços prestados, promovendo o envelhecimento activo dos nossos séniores, na área da terceira idade.
Quanto a investimentos, relativamente à requalificação do
Lar da Misericórdia - que não foi possível em 2017 - o Provedor anunciou a candidatura ao NORTE 2020 até finais de
abril e a tramitação procedimental para concurso público.
Na valência de infância, o fator sustentabilidade foi o centro da preocupação da Mesa Administrativa, resultando

Social:Gabinete de Apoio ao Utente| Voluntariado
Formação
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numa recuperação face ao ano transacto através de medidas de reorganização de equipas e reestruturação do funcionamento, mantendo a excelência no serviço prestado.
A valência social, que presta um serviço transversal
a toda a Instituição assim como à comunidade através do Gabinete de Apoio ao Utente e à Comunidade
e da Loja Social, viu terminar a resposta Cantina Social com o fim do Programa de Emergência Alimentar.
Já a valência da saúde atingiu a sua capacidade máxima,
quer nos serviços do Centro de Medicina Física e Reabilitação, quer na Unidade de Cuidados Continuados.
Em 2017, o Centro de Formação procurou contribuir para a redução de défices de qualificação escolar e profissional, sendo uma referência de qualidade na promoção de formação interna e externa.
O ano de 2017 ficou ainda marcado pela renovação da certificação da qualidade pela norma ISO 9001:2008, estando a instituição a concluir o processo de transição para a ISO 9001:2015.
Também, nesta assembleia, foi autorizada por unanimidade a alienação de um terreno na Freguesia de Panque.
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mais terceira idade

Lar Nossa Senhora da Misericórdia: 28 anos ao serviço da
terceira idade

O 28º aniversário do Lar Nossa Senhora da Misericórdia foi assinalado , no passado dia 30 de maio,
com utentes dos diversos Lares da Misericórdia e do
Centro de Dia.

A animação foi muita e esteve a cargo do grupo tradicional "Hilário e os Amigos". Os idosos aproveitaram para
dar um pézinho de dança ao som de músicas tradicionais.
No final, houve um lanche convívio e o cantar dos parabéns àquele equipamento e a todos que dele fazem a sua
casa.

Dia da Dança na SCMB

Companhia de Teatro "A
Capoeira" animou tarde
Decorreu, no dia 24 de abril, no polivalente da SCMB, a
peça de teatro "Piolhos e Atores" pela Companhia de Teatro "A Capoeira", uma iniciativa que muito divertiu os
nossos idosos.

Os nossos utentes comemoraram da melhor forma o Dia
Internacional da Dança que se comemora a 29 de abril.
Para tal, contaram com a atuação da escola "Pé de Dança"
que animou a tarde no polivalente da SCMB.
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As manhãs de praia na Apúlia

O verão é sinónimo de praia e, como é já habitual, na
época balnear os idosos da Misericórdia de
Barcelos deslocam-se até à praia de Apúlia,
na parte da manhã.

"Cantamos, saltamos, brincamos na água, fazemos um
pouco de tudo. Adoram vir. Estão sempre à espera do verão para fazermos estas manhãs de praia que só lhes faz
bem em termos de autoestima, bem-estar físico e mental", explicou a animadora sociocultural Lucília Barbosa.
São momentos de convívio, mas sobretudo daquilo que
consideram uma mais-valia para a sua saúde, acrescentou: “Eles adoram o ar da praia. Dizem que só pelo facto de
apanharem este ar já vão passar melhor o inverno, mais
tranquilo, uma vez que têm algumas dificuldades respiratórias”.
Domingos Silva garante que “uma das coisas de que gosto
muito é a praia. Convivemos muito. Gosto de tudo. Para
mim, a praia convida mais a viver. Ajuda-nos a viver mais
leve, aqui sou mais feliz”. Já para Emília Ferreira, ir à praia
é um reviver de memórias “gosto de vir à praia, sempre
gostei e quando era rapariga nova, eu trazia os meus irmãos às costas a pé desde Barcelos até a Apúlia. Aqui gosto de caminhar. Quando chegamos a casa, ao lar, já temos
a comida na mesa, mas, antigamente, levava sempre um
peixe para casa para o jantar”.
A reportagem está disponível no nosso canal de youtube.

Outras atividades

Um passeio no parque da cidade

Visita à Igreja de Alvarães

Atividades do Dia Mundial da Saúde no Hospital de Barcelos

Visita à Biocelos, empresa de agricultura biológica
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O processo de luto em lares para a terceira idade
Ao longo da vida, estamos sujeitos a enfrentar
diversas perdas que provocam em nós um
sofrimento muitas vezes difícil de superar: a perda
de um emprego de que gostamos ou das relações de
trabalho decorrentes da aposentação, a morte de alguém que estimamos ou amamos, a perda de saúde
que se vai deteriorando com o passar dos anos, etc.

Estas e outras situações podem desencadear um processo de luto que pode ir da tensão ao desespero, passando
tantas vezes pelo desânimo, o choro, a incapacidade em
dormir ou comer e ainda a apatia e a perda da vontade de
viver. Mas a perda de alguém que amamos e todo o processo de aceitação dessa perda até à reorganização da
vida sem essa pessoa que gostaríamos que estivesse eternamente ao nosso lado será, de todos, o processo de luto
mais doloroso.
O diretor da unidade de luto de Medelín, Colômbia, Jorge Montoya Carrasquilla, citado por José Carlos Bermejo,
com quem partilhou estratégias e ideias sobre a intervenção em luto, afirma: «Em nenhuma situação como no luto
a dor produzida é total: é a dor biológica, psicológica, social, familiar e espiritual. Na perda de um ser querido dói
o passado, o presente e especialmente o futuro. Dói toda a
vida no seu conjunto».
O processo de luto – que não é uma doença – dificilmente
levará menos de um a dois anos mesmo nos casos menos
complexos, podendo estender-se por mais de uma década, tudo dependendo da qualidade da relação (mais ou
menos próxima) e da forma como ocorreu a morte (inesperada ou anunciada). Uma coisa é certa: sem ajuda, é
muito difícil superar o luto.
Muitas pessoas chegam aos nossos lares após a morte
do/a companheiro/a de uma vida inteira. Por isso, além de
estarem a iniciar um processo de luto pela perda da pessoa amada, terão ainda, ao mesmo tempo, de fazer o luto
das suas relações sociais (e tantas vezes familiares), da
sua casa e dos objetos que estimava.

Participar nesse processo não é tarefa fácil para os
nossos colaboradores, também eles, tantas vezes,
em processo de luto, quer pela perda de familiares
seus, quer de utentes dos próprios lares, a quem se
dedicam todos os dias até ao seu último suspiro. É
por isso que se demonstra crucial um acompanhamento dos próprios colaboradores, quer ao nível
emocional, quer ao nível formativo e tal só é possível
com um trabalho multidisciplinar para que nunca
resulte num atendimento despersonalizado e mecânico dos utentes em processo de luto.

Revela-se, paralelamente, de extrema importância, a integração da família no processo de luto, ainda que este
seja pessoal e de carácter único, singular a cada pessoa. A
vivência do luto será potencializada no seio de uma família coesa e com abertura para a comunicação e expressão
das emoções, sentimentos e pensamentos. O apoio mútuo entre os membros de uma família colabora para um
processo de ajustamento adaptativo à situação de perda.
Isto significa que a visita dos familiares – quando não se
tratem de relações tóxicas – deve ser o mais regular possível, dando espaço à escuta e à expressão dos sentimentos, à partilha da vida presente – que inclui e não exclui o
utente – e não apenas de memórias passadas.
Por último, a dimensão espiritual. Não é por acaso que os
nossos lares têm capela e oferecem aos utentes a oportunidade de continuarem a celebrar a sua fé. A fé é, na
verdade, para muitas pessoas em luto – não todas e isso
deve ser respeitado – um verdadeiro bálsamo que ajuda
a diminuir ou dar sentido ao sofrimento. O luto cristão é
um luto de quem encontra na fé razões de esperança. Por
isso seria necessário integrar com coragem a dimensão
espiritual nas propostas terapêuticas para intervir no luto,
onde a celebração dos sacramentos pode não chegar e a
presença do capelão se poderia e deveria exigir.

Frei Hermano Filipe, OFMCap. | Capelão e Assistente
Espiritual da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos
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mais infância

Flashmob no Dia Mundial da Criança

O Dia Mundial da Criança foi marcado por um flashmob, no largo do Porta Nova, que culminou com uma largada de
balões. A iniciativa contou com o apoio dos professores das AEC, que prepararam a música e coreografia ao longo de
semanas com os meninos do pré-escolar.

Outras atividades

Preparação do Dia da Mãe

Sessão de leitura pelo escritor Fernando Mendonça autor do livro
"Coisas de Bicho"

Dia do Pai
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Piquenique para promover Dia da Família

A valência de Infância da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos assinalou o Dia da Família com um
piquenique, na Quinta da Poça, no domingo 27 de
maio.
O evento contou com a presença de cerca de duas centenas
e meio de pessoas, num espaço propício e preparado para
se viver muita animação, nomeadamente com insufláveis
para os mais pequenos, e música pelo grupo Ofir Show.
No mês em que se comemora os 518 anos da instituição,
as famílias cantaram os parabéns à Misericórdia.
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mais saúde

Festa da Primavera

Outras Atividades

Compasso Pascal na Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Santo António

Decorreu, no dia 9 de abril, na Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Santo António a Festa da Primavera,
uma iniciativa que juntou utentes dos lares e da UCCI.
Do programa fez parte a declamação de poemas pelo poeta Armindo Cerqueira, muita dança com a Academia João Capela e os
seus alunos da Universidade Sénior assim como trabalhos manuais, numa tarde muito bem passada!

Jornada do Campeonato Interno de Boccia

Festa de Santo António na Unidade de Cuidados Continuados

A Unidade de Cuidados Continuados Integrados Utentes da UCCI e dos Lares, vestidos a rigor, participa(UCCI) de Santo António assinalou o Dia de Santo ram numa marcha colorida e animada.
António, com uma festa, no passado dia 13 de junho. O grupo Amigos da Concertina de Barcelinhos animou a
tarde, que culminou com um lanche convívio.
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O pilates clínico para crianças
O Centro de Medicina Física e de Reabilitação assinalou o Dia Mundial da Criança com
sessões de pilates clínico para os mais pequenos.
A saúde das crianças de hoje é comprometida por
uma cultura de conveniência que as torna mais
sedentárias, sendo um fator de risco para o desenvolvimento da criança.
A falta de uma alimentação adequada e de exercício físico, a má posição na cadeira da escola, em
casa, para comer, estudar, o transporte excessivo
de peso dos livros e mochilas e também hábitos
como ver muita televisão, jogar consolas ou até
mesmo estar muito tempo deitado, são fatores
que poderão provocar nas crianças alterações
posturais, stress, falta de concentração e obesidade.
Para evitar que essas alterações incomodem as
crianças, é ideal prevenir o quanto antes, e desde
cedo começar a educar essas crianças para hábitos adequados para a sua saúde.
A prática de exercício físico na infância é a medida mais importante para prevenir essas alterações, sendo o método de Pilates Clínico uma
poderosa ferramenta.
O Pilates Clínico é um sistema de exercícios específicos sequenciais que envolve o corpo como
um todo. O método combina mobilidade articular, força, flexibilidade, alinhamento e respiração
devolvendo equilíbrio ao sistema músculo-esquelético, através do desenvolvimento de consciência corporal que garante a boa postura e movimento saudável e natural do corpo.

As transformações neuromusculares através da
prática do Pilates refletem-se nos movimentos
simples do nosso quotidiano, por isso se diz que
o método traduz uma filosofia de movimento e
influencia o nosso estilo de vida.
O Pilates Clínico além de trabalhar o corpo da
criança, com fortalecimento de grupos musculares importantes na estrutura postural, também
trabalha o equilíbrio, propriocepção (noção do
próprio corpo no espaço), a consciência corporal
e a mente. A concentração, atenção e coordenação motora também são trabalhados neste método uma vez que são realizados movimentos de
forma bilateral, unilateral, associando membros
superiores e inferiores. Outros benefícios do Pilates são a melhoria de competências cognitivas
e da interação com outras crianças, aumento da
flexibilidade e prevenção da obesidade.
Este método aperfeiçoa o alinhamento postural
criando assim uma consciência de postura. Através deste método, as crianças podem ganhar
consciência do seu corpo e aprender a mover-se de forma eficiente e elegante. Irá criar uma
musculatura equilibrada, que pode aliviar a dor
e reduzir o potencial de lesão agora e como eles
continuam a crescer, até à idade adulta.
Joana Barbosa | Fisioterapeuta
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comemorações dos

518

anos

Reconhecer mérito de todos aqueles que serviram e
servem a Instituição em cerimónia solene

Discurso do Provedor na Sessão Solene

“A Misericórdia de Barcelos
orgulha-se da sua história e
reconhece o mérito de todas as
mulheres e de todos os homens que serviram a Misericórdia de Barcelos, enquanto
membros dos Órgãos Sociais,
Irmãos e Colaboradores da
Instituição”, frisou o Provedor Firmino Silva, na sessão
solene que marcou o início das
comemorações dos 518 anos
da Instituição.

Esse mérito foi reconhecido igualmente no presente, nomeadamente com a homenagem aos colaboradores que completaram 15, 20, 25, 30 e 40 anos de relevantes serviços prestados à instituição, assim como ao membro dos órgãos sociais,
Rodrigo Amaral, a quem foi entregue a medalha e o diploma de Irmão Honorário
pelos 39 anos de trabalho voluntário em prol da Santa Casa.
“O nosso passado e o nosso presente obriga-nos a que tenhamos que projetar
o futuro. Uma das preocupações sempre presente será a da sustentabilidade
económica da instituição, sendo a valência da infância a que mais nos inquieta”, explicou o Provedor que ainda apontou como prioridade a necessidade de intervenções de fundo, de remodelação e requalificação, que alguns equipamentos
reclamam. Nesse sentido, “estamos a preparar uma candidatura ao Norte 2020,
para a requalificação do Lar da Misericórdia, aumentando a sua capacidade de 38
para 43 camas”.
Em representação do Presidente da Câmara Municipal, esteve o vereador José
António Beleza que realçou o “sentimento de gratidão que a comunidade tem de
ter para com a Santa Casa”. Mais declarou que “o futuro será de confiança porque
a história de Barcelos confunde-se com a da Santa Casa” que "estão sempre de

A homenagem a Rodrigo Amaral

Órgãos sociais e colaboradoras homenageadas
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braços dados”. Por isso, a Câmara mantém a sua disponibilidade de parceria.
O Deputado ao Parlamento Europeu José Manuel Fernandes interveio com uma palestra sobre “Economia Social e
Fundos Europeus”, onde deu conta de que existem outras
oportunidades para além das subvenções, de realizar candidaturas ou apresentar projetos a instrumentos financeiros, ou seja, a possibilidade de realizar empréstimos a
taxas de juro reduzidos.
Reconheceu, ainda, o papel fundamental das Misericórdias, que são um “excelente parceiro e uma mais-valia.

Fazem um trabalho verdadeiramente notável. Na economia social, a inovação, a investigação, os instrumentos
financeiros e novos serviços vão ser uma necessidade e aí
as misericórdias deverão estar na linha da frente”.
Concluiu afirmando que “temos de nos preparar, organizar, estar juntos e unidos para vencermos os desafios,
aproveitarmos as oportunidades e caminharmos com
um objetivo onde se pretende alcançar um crescimento
inteligente, um crescimento com inovação e sustentável.
A sustentabilidade económica, ambiental e social é uma
questão de solidariedade para com as gerações futuras”.

Intervenção do deputado ao Parlamento Europeu

Missa Solene

Humanização dos serviços: "A Linguagem religiosa
num contexto secular"
A SCMB promoveu uma palestra sobre Humani- foi apresentando, realça-se “promover a responsabilidade
zação dos Serviços: "a linguagem religiosa num do doente na tomada de decisões, identificar as áreas de
mundo secular", no dia 29 de maio. força que o utente pode adquirir para viver responsavel“A regra de ouro não é a que convida a tratar os outros
como gostaríamos que nos tratassem, mas como eles
gostariam de ser tratados, quer dizer, centrarmo-nos na
pessoa do destinatário da visita”, destacou o Frei Hermano Filipe Rodrigues, na palestra sobre humanização dos
serviços com o tema “A linguagem religiosa num mundo
secular”, que decorreu, ontem, no auditório da Santa Casa
da Misericórdia de Barcelos.
O capelão da instituição apresentou uma verdadeira lição
de sapiência aos participantes desta palestra, maioritariamente colaboradores da instituição que lidam diariamente com a fragilidade humana. Ficou bem claro que a
linguagem que usamos no dia-a-dia, nomeadamente com
doentes e idosos, nem sempre é a mais adequada apesar
de estarmos convencidos do contrário.
Frei Hermano Filipe Rodrigues demonstrou em dezanove pontos quais são as más e boas práticas em diversas
situações, sendo que destacou o facto de ser essencial
centrar-se na pessoa considerando-a “em todas as suas
dimensões, quer dizer, na dimensão física, intelectual,
social, emocional, espiritual e religiosa”, promovendo a
escuta e o silêncio quando necessário.
Das numerosas boas práticas que o Frei Filipe Rodrigues

mente as suas limitações e estimular as capacidades que o
paciente tem e favorecer o seu desenvolvimento máximo”.
Como infundir esperança, acompanhar e perdoar, celebrar os êxitos, que linguagem usar no caso da visita ao
doente de alzheimer ou ao doente em fim de vida ou ainda
a complexa questão de como acompanhar o luto, foram
alguns dos pontos abordados, ficando a possibilidade de
aprofundar algumas destas questões nos equipamentos
da instituição.
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Missa comemorativa

Concerto Musical

Integrada, ainda, no programa dos 518 anos, houve lugar a A Misericórdia de Barcelos, com o apoio da câmara muuma missa celebrada pelo Frei Hermano Filipe Rodrigues, nicipal de Barcelos, levou a efeito um concerto, dirigido
que assinalou O Dia Nacional das Misericórdias.
pelo maestro Alfredo Macedo, pela Orquestra da Escola
de Música da Banda Musical de Oliveira e pelo Coro de
Pais da Banda Musical de Oliveira. A iniciativa decorreu a
31 de maio, na Igreja da Misericórdia.

Lançamento do IIIº Volume "Apontamentos para a
História de Barcelos"

“A grande mais-valia deste volume está na transcrição de manuscritos medievais que pertenciam ao
arquivo do Solar dos Pinheiros e da Casa dos Azevedos, onde aparecem algumas cartas inéditas de S.
Nuno de Santa Maria, no qual se apresentam algumas novidades” frisou o Pe. António Júlio Trigueiros na apresentação do III volume do Livro “Apontamentos para a História de Barcelos”, de António
Almeida Ferraz, conceituado médico barcelense e
ilustre provedor desta Santa Casa entre 1877 e 1878.
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Nesta apresentação, que decorreu no passado dia 8 de junho, no auditório da Misericórdia de Barcelos, o Pe. António Júlio Trigueiros esteve acompanhado do Provedor Firmino Lopes, da Presidente da Assembleia Geral da SCMB
Manuela Dantas e da Vereadora da Câmara Armandina
Saleiro, perante uma vasta plateia na qual se encontravam
também os descendentes do autor.
Ao longo de mais de trezentas páginas são apresentados
temas desde Barcelos, Freguesias Famílias/casa, património religioso, administração pública, vida militar, Rio Cávado, caminho-de-ferro, curtas biografias de barcelenses
e outros. Estes manuscritos foram redigidos por António
Almeida Ferraz, ao longo de cerca de 22 anos, entre 1894
e 1916. Este é considerado o maior trabalho que alguma
vez se escreveu sobre Barcelos. Ao longo da sua pesquisa,
o autor foi tratando centenas de temas, sem uma ordem
aparente, que compõem a história de Barcelos, o seu património, as suas tradições e nomes das suas gentes.
À semelhança das edições anteriores, a fixação do texto
foi da responsabilidade do Pe. António Júlio Trigueiros
e as fotografias de José Eduardo Reis, numa coedição da
Santa Casa da Misericórdia de Barcelos e da Câmara Municipal de Barcelos.
O evento encerrou oficialmente o programa comemorativo dos 518 anos da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos.
Este IIIº volume encontra-se à venda nos Serviços Centrais da Santa Casa e, em breve, nas livrarias barcelenses,
pelo valor de 30€.
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mais digital

Novo Canal "Encontro de Gerações"

O Canal Encontro de Gerações foi lançado oficialmente este mês de junho na plataforma Youtube.
Subscreva já o nosso canal e receba as notificações
sempre que publicamos novo conteúdo!

e conteúdos sobre as atividades e serviços da Misericórdia de Barcelos.
A plataforma do youtube será o local central do canal. No
entanto, também no nosso facebook e em outras redes
sociais, vão poder encontrar pequenas partes da reportagem total, que será lançada todas as sexta-feiras.
Como se pretende que o Encontro de Gerações Canal seja
uma extensão do boletim impresso, na nossa página do
youtube vão poder consultar todas as reportagens realizadas, organizadas por diferentes secções: Institucional,
Mais Terceira Idade, Mais Saúde, Mais Infância, Mais
Social e Mais Misericórdia. Um mundo de histórias, das
várias gerações que acolhemos diariamente, de uma instituição que quer estar, cada vez mais, ao serviço da comunidade.

Caminhamos hoje para um mundo cada vez mais digital,
interativo e criativo. Novas concepções e práticas definem
a sociedade atual.
A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos orgulha-se, da
sua evolução demonstrada ao longo dos tempos.
O novo canal Encontro de Gerações, uma extensão do Boletim impresso, pretende fazer jus à sua história.
Um canal que se propõe a ser dinâmico, atual e em constante partilha do dia-a-dia da SCMB.
Lá vão poder encontrar tudo o que se faz na nossa instituição: os eventos, as notícias que nos envolvem, as festas
das nossas valências, conselhos de saúde, reportagens sobre as consultas de especialidade, testemunhos de uten- Assista às nossas reportagens pesquisando “Encontro de
tes, histórias de vida de pessoas com ligação à instituição Gerações Canal” em www.youtube.com!
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destaque

Implementação do RGPD na SCMB
A Santa Casa da
Misericórdia de Barcelos assumiu o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)
como uma prioridade.
Este diploma Europeu
(EU2016/679) estabelece as regras referentes à
proteção, tratamento e
livre circulação de dados
pessoais das pessoas
singulares em todos
os países membros da
União Europeia.
Diz o provérbio que “Quando Maio chegar, quem não arou
tem de arar”. Assim se verifica também no “terreno” do
RGPD, que entrou em vigor no passado dia 25 de maio de
2018. A Santa Casa da Misericórdia continuou o processo de alterações muito significativas no que diz respeito
ao reforço dos direitos dos titulares dos dados pessoais e,
ainda, às medidas que devem ser adotadas pelas organizações para a proteção dos respetivos dados.
Nesse sentido, as instituições/empresas foram obrigadas
a tomar medidas apropriadas para garantir a conformidade com o RGPD adotando mecanismos de segurança dos
dados pessoais, formando os seus funcionários acerca das
normas, nomeando um Data Protection Officer (DPO) ou
Encarregado de Proteção de Dados, mapeando e categorizando os dados pessoais recolhidos e tratados, criando
automatismos que simplifiquem a conformidade com o
Regulamento e comunicando às autoridades reguladoras
e aos titulares dos dados eventuais ocorrências de incidentes de violação de dados.
A Misericórdia nomeou o diretor do departamento de informática, Paulo Silva, como líder do grupo de trabalho
responsável pela implementação do RGPD na instituição.
“Houve uma preocupação muito grande em apresentar,
desde cedo, à Mesa Administrativa uma síntese informativa e interpretativa acerca da aplicabilidade do RGPD na
Santa Casa e também foram propostas medidas a ser implementadas para o cumprimento das normas", afirmou
Paulo Silva, que acrescenta que " há uns meses atrás, não
foi um procedimento fácil uma vez que a sociedade ainda
não estava preparada e a própria interpretação da lei não
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era consensual. A implementação do RGPD foi gradual e,
hoje, podemos dizer que estamos a cumprir as normas,
numa altura em que o próprio Governo ainda não legislou
o assunto".
Para dar início à implementação do RGPD foi necessário
participar nalgumas ações de formação externa; foi realizado um inquérito online para saber quais os níveis de
preparação dos responsáveis de serviço e coordenadores
de valência com a finalidade de medir o nível de conhecimento acerca da proteção de dados e RGPD; foi realizada
uma check list de levantamento de dados pessoais; definida a declaração de consentimento geral para clientes
e a política de privacidade web; foram atribuídos emails
profissionais que cumprem com as normas; criadas declarações de consentimento específicas para os serviços
e realizadas ações de esclarecimento a todos os colaboradores da instituição (ver p. 21).
"Este é o resultado de um trabalho de equipa, fruto de
muita reflexão conjunta e empenho no sentido de se conseguir melhorar processos e implementar o RGPD na
Santa Casa da melhor forma possível. Mas o assunto não
termina por aqui, a proteção dos dados dos clientes e dos
colaboradores da SCMB, não pode ser entendida como
um destino, mas como uma nova realidade a que a Instituição estará sujeitas num novo contexto digital. Neste
sentido, a Instituição deverá continuar a assegurar um
ambiente adequado de governança da Informação, gestão e operação do seu sistema de informação que garanta
que se mantém em conformidade não apenas em maio de
2018, mas também para o futuro”.
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social

União das Misericórdias TV veio conhecer o projeto de
voluntariado da Misericórdia de Barcelos
A UMP TV veio à Santa Casa da Misericórdia de Barcelos realizar uma reportagem
sobre o projecto de voluntariado da nossa
instituição – projeto ELOS.
No trabalho participaram um grupo de voluntários que regularmente prestam auxílio aos
nossos utentes, desde dar de comer, levar para a
cama ou simplesmente conversar.
O provedor, Firmino Silva, salientou que “este
projeto de voluntariado é constituído não só por
pessoas na vida ativa, mas também por estudantes e colaboradores da instituição”. Já a coordenadora da valência social, Ana Ferreira, explicou
que “o voluntariado na vida ativa prende-se com
as pessoas que estão a exercer uma atividade
profissional e dão um bocadinho do seu tempo
diário para dar apoio aos utentes”.
O projeto ELOS começou no final de 2010, e,
desde então, centra a sua acção na promoção da
qualidade de vida dos utentes, em diversas áreas.
Inicialmente destinou-se ao apoio à terceira idade e, mais tarde, abrangeu outros setores, como a
saúde e a infância, explicou o provedor.
A voluntária Márcia Guilhermina deu o seu testemunho destacando que os idosos são muito
especiais, “eu venho conversar com eles. Achava
que ia ensinar alguma coisa e na verdade nós é
que acabamos por aprender. Os idosos ensinam
muito, cada um tem a sua história. Eles só querem atenção.” Também Sílvia Carvalho, colaboradora da Misericórdia de Barcelos, deu o seu
testemunho referindo que para além daquilo que
os funcionários dão, diariamente, nos seus postos de trabalho, também abraçam as causas que
protegem ao longo do dia, “nós nunca fechamos a
porta, levamos sempre uma parte da Misericórdia connosco”.
A UMP TV distinguiu este grupo de voluntários
como pessoas com uma motivação muito especial. O trabalho integra a rúbrica “A vida dos outros” que mostra o que de melhor se faz na rede
das misericórdias de todo o país.
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dicas da poupança

Como poupar nos gastos com o combustível
Na edição deste boletim fornecemos um conjunto de “dicas” para adoção de boas práticas com o objetivo
de se obter uma poupança nos gastos com o combustível.
Tomar a decisão correta na hora de abastecer o automóvel pode valer mais uns euros na sua carteira, deixamos-lhe oito
dicas para que gaste menos no combustível.
1. Abastecer no posto mais barato
Segundo os dados presentes no portal Preços do Combustível Online da
Direção Geral de Energia e Geologia
no dia 11 de novembro, pode poupar
cerca de 54 euros anualmente em gasóleo e atestar o depósito com gasolina 95: pode conseguir amealhar 75,6
euros anuais ao optar pelo posto mais
barato em detrimento do mais caro.
Utilizar este portal para encontrar o
posto mais barato e mais perto da sua
zona pode ser uma ajuda para conseguir diminuir os gastos que tem com
o combustível.
2. Evite utilizar o ar condicionado
O ar condicionado pode ser o responsável pelo aumento do consumo do
seu automóvel. Quando as temperaturas descem, não existe outra solução que ligar o ar condicionado para
tornar a sua viagem mais confortável.
Mas nos dias de calor, opte por abrir
os vidros. Deve ser utilizado em viagens longas de forma a consumir menos combustível. Em alturas de muito
trânsito, deve evitar utilizá-lo para
poupar no combustível.
3. Faça uma manutenção regular ao
automóvel
Fazer uma manutenção regular ao
seu carro pode não só aumentar a
vida útil do automóvel, mas igualmente contribuir para a poupança de
combustível. Apesar de esta dica não
ser para todos os bolsos – nem todos
os portugueses podem levar o carro
ao mecânico de seis em seis meses
– pode ajudar a diminuir os gastos.
Manter o nível de óleo correto, substituí-lo quando necessário e verificar
se existem problemas com o motor e
os seus componentes aumenta a vida
do seu carro e ajuda a poupar.
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4. Evite andar com o carro demasiado
pesado
Ao viajar deve ter em atenção à carga que o seu automóvel leva pois este
pode ser um bom indicador de que irá
consumir mais combustível que o habitual.

7. Aproveite os descontos dos cartões
de descontos em combustível
Verifica-se uma grande variedade de
cartões de supermercado ou associados a bancos que disponibilizam
descontos diretos no combustível ou
acumulam saldo em cartão para posteriores compras. Poderá efetuar uma
5. Modere a velocidade
pesquisa das condições que cada um
Se é fã de andar a alta velocidade com oferece.
o seu carro, saiba desde já que este é
outro fator que pode pôr em causa o 8. Arranje alternativas à utilização
consumo de combustível. Além de do automóvel
estar a pôr em causa a sua segurança Existem outras alternativas à utilizae dos outros com uma condução mais ção de automóvel que deve consideagressiva, ao moderar a velocidade rar para poupar no combustível e ser
está a optar por uma condução mais amigo do meio ambiente é o caso dos
económica.
transportes públicos, bicicleta ou até
deslocar-se a pé. Outra opção é optar
6. Planeie as viagens para poupar no por serviços de boleias disponíveis
combustível
em sites de carpooling. Se o seu objeHabituar-se a verificar caminhos tivo é poupar na despesa com o comalternativos para o seu destino, uti- bustível, esta é a melhor dica a seguir.
lizando o GPS ou um smartphone,
pode ser uma mais-valia na hora de Como as férias estão a chegar e, muipoupar no combustível. Ao optar por tos de nós, opta por efetuar a desloruas com menos trânsito está a evitar cação em automóvel existem outras
o temível pára-arranca das horas de dicas que contribuem para uma efeponta e a consumir menos. Planear tiva poupança no combustível. Estas
com antecedência a sua viagem pode estarão disponíveis nohttp://www.
também ajudá-lo a poupar no esta- misericordiabarcelos.org/respostascionamento.
-sociais/social/.
Ana Ferreira
Coordenadora valência Social
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mais formação

Formação em primeiros socorros pediátricos

Depois das ações de formação
profissional em Primeiros
Socorros e Primeiros Socorros
Geriátricos, o Centro de Formação da SCMB avançou para a formação de 25 horas em Primeiros
Socorros Pediátricos, dirigida a
Empregados e Desempregados,
perfazendo um total de
23 formandos.

Por muito cuidado que se tenha, as
crianças podem sofrer um acidente
quando menos se espera. Prestar primeiros socorros e saber o que fazer
numa situação de emergência pode
fazer toda a diferença e salvar a vida
de uma criança!
Saber agir nas pequenas eventualidades do dia-a-dia com bebés ou crianças é fundamental para que os pais e/

ou educadores se sintam seguros e
confiantes. Por outro lado, nos casos
de verdadeira emergência, a informação do que pode e deve ser feito
é ainda mais importante, já que os
procedimentos de primeiros socorros podem fazer toda a diferença num
momento mais aflitivo e urgente.
Por isso mesmo, os objetivos principais desta ação são: dotar os/as

formandos/as de conhecimentos na
área dos primeiros socorros pediátricos, de forma a saber atuar face a
uma situação de acidente; identificar
as situações de emergência e a sua
especificação e aplicar as técnicas de
primeiros socorros pediátricos adequadas a cada caso.
Márcia Campos |
Responsável Centro de Formação

Formação “Direitos de autor, proteção de dados e
propriedade industrial”
A 25 de maio de 2018 entrou em vigor
o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) na União Europeia (EU 2016/679).
Os Regulamentos da UE têm aplicação direta em todos os Estados Membros, o que significa que o RGPD prevalece sobre quaisquer leis nacionais.
Assim, a SCMB tendo iniciado o processo organizativo de conformidade
com o RGPD desenvolveu 14 sessões
de sensibilização cujo objetivo foi
proceder à formação inicial para generalidade dos colaboradores.
Neste seguimento, em conjunto com
uma entidade parceira iniciou uma
Formação de 25 horas sobre o tema
do regulamento europeu 2016/679,
que será desenvolvida em torno dos
seguintes eixos: impacto do Regu-

lamento Geral sobre a Proteção de do Encarregado de Proteção de DaDados nas organizações; plano para dos.
a implementação de um Sistema de
Márcia Campos |
Gestão de Proteção de Dados e figura
Responsável Centro de Formação
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histórias de vida

Rosa Estrela: "Quem se dá aos outros é sempre recompensado"
Aos 81 anos, e já no Lar Rainha D. Leonor, a utente
Rosa Estrela Fernandes da Ressurreição continua a
pôr em prática a sua vocação espiritual e de ajuda ao
próximo.
Rosa Estrela, natural de Balugães, nasceu a 1 de agosto de
1937. Foi a segunda filha a nascer do casal Clementina e
Adelino, lavradores, que viveram grandes dificuldades financeiras e que, por opção cristã e responsável, por não
terem capacidade de alimentar mais filhos, decidiram viver em castidade até a vida melhorar. O que veio a acontecer seis anos depois e daí surgiram mais 6 descendentes.
A primeira memória que Rosa Estrela gravou no seu coração, conta-nos, devia ter uns 4 anos de idade quando a avó
a levou a um velório na casa de uma família muito pobre,
em que a mãe dessa família tinha falecido e os seus filhos,
ainda crianças, mostraram um sofrimento muito grande.
Este acontecimento, considera, marcou-a profundamente, uma vez que, durante toda a sua vida, sempre tentou
apaziguar o sofrimento dos outros.
Recorda como era rodeada de carinho, pelos avós e pelos
pais enquanto criança.
Frequentou a escola até à terceira classe e, mais tarde,
completou a quarta classe. Mas a aprendizagem não se
ficou por aqui. De facto, ao longo da sua vida, sempre
teve uma grande curiosidade cultural e frequentou ações
de formação que lhe permitiram evoluir e se tornar num
exemplo.
Aos dez anos, inocentemente e interiormente, decidiu
entregar-se a Deus. Aos 17 anos, foi para Lisboa para
estar mais perto do irmão mais velho, que se encontrava na Marinha, e foi contratada como cozinheira no Lar
Universitário de Lisboa, onde descobriu, mais tarde, a sua
vocação religiosa na Sociedade das Filhas do Coração de
Maria.
Deixou a cozinha e passou para a receção do Lar.

Após a Revolução dos Cravos, foi convidada a exercer funções num Colégio para meninas órfãs e mães
solteiras, que se mantinham ali desde os 6 anos até
terem formação e que tinham sido vítimas de maus
tratos. Esse facto, levou Rosa Estrela a dedicar-lhes
muito da sua atenção e amor, tornando-se numa
verdadeira mãe para estas crianças e jovens.
Mais tarde, regressou a casa dos pais, onde se manteve
cerca de dois meses aguardando pela abertura de uma
Fundação em Canas de Senhorim, perto de Viseu, onde
se tornou responsável pela creche, depois de um estágio
no Porto. Foi ali que viu crescer os mais pequenos com
as suas dificuldades próprias da idade, até lhe chamarem
mamã. Nessa altura, também ficou responsável pela catequese da povoação de Lapa do Lobo, onde convenceu o
pároco a aproximar-se da população, conseguindo a sua
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revangelização. Permitiu ao povo um novo encontro com
o pároco e com Deus, comprometendo-se mais com a paróquia.
Regressou a Lisboa novamente, mas sempre muito insegura, teve de receber apoio especializado. Foi-lhe sugerido nessa altura que escolhesse um sítio onde se sentisse
bem e voltou, a pedido dos pais, para Balugães onde se
encontrava rodeada do carinho familiar. Renovada fisicamente e espiritualmente, decidiu trabalhar e veio bater às
portas da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, onde
se dedicou à terceira idade, nomeadamente ajudando no
Serviço de Apoio Domiciliário. Numa resposta social
recém-criada e ainda pouco estruturada, Rosa Estrela foi
muito importante na organização do serviço. Muitas vezes, recorda, depois de deixar as colegas no Lar, voltava a
casa dos utentes que sabia necessitarem de cuidados de
higiene e outros e continuava a fazer o bem, além da sua
função. Foi, aliás, reconhecido o seu mérito pelo Eng. Mário de Azevedo.
Mais tarde, um derrame cerebral e coma da cunhada levou-a para uma vida nova, no Algarve, a cuidar dos sobrinhos com 2 e 7 anos e da cunhada totalmente dependente.
Foi cuidadora, assim, durante 24 anos até as forças a começarem a deixar. Em fevereiro de 2017, decidiu regressar
à Misericórdia de Barcelos, mas desta vez como utente,
onde continua a dar o seu apoio a todos os que necessitam, vivendo a sua fé espiritual.
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honrar o passado

Apontamentos para a História do Dr. Almeida Ferraz
Uma despudorada provocação, quiçá, nesta debandada
verborreica!
A nostalgia esparramada nestas páginas, sentidas, o fruto
de uma postura suscetível de ser tida por mero pechisbeque quando, inversamente, nos rendemos à personalidade em causa merecedora de outras exultações. Contrariamente, sem falsos devaneios, assumir a coragem
de exaltar a sagrada memória do Homem e, tenuemente,
alterar o sentido dos “Apontamentos para a História de
Barcelos” para, mergulhado na legítima vivência barcelinense, parafrasear: “Apontamentos para a história do Dr.
Almeida Ferraz”!
Perdoem-me os mais doutos ou os mais rigorosos e
atentos defensores destes meandros - os que me conhecem bem sabem que, por detrás desta presumível futilidade verbal, ressalta a minha condição de nado e criado
na outra banda do Rio e que lá pelas bandas do Largo do
Montilhão que acolhe a mui digna Casa Ferraz, rocei as
biqueiras das botas e os joelhos das calças em inocentes e
disputados desafios do “jogo da bola”- o portão verde da
Casa, na ausência de dois paus, servia de baliza onde um
improvisado guarda-redes tratava de evitar que as marcas
das bolas o manchassem.
Nunca chegámos a ouvir semelhante nome porque, infelizmente, o Doutor Ferraz já havia partido – pessoalmente
e já homem feito é que me inteirei mais profundamente da
sua figura quando o também já falecido Engenheiro Mário Azevedo me honrou com a tarefa de sacudir a “poeira”
e o sossego do Arquivo Histórico desta Santa Casa, uma
inacabada labuta que soçobrou perante outras vontades.
Muitas as vezes que mirei a fachada da sua Casa, agachado, rastejando em busca dos frutinhos que os gigantescos
morangueiros fronteiros à residência derramavam na
verdura da erva daninha circundante – melancolias de um
passado que se dilui no ostracismo sobrevivente!

Foi, então que nos meandros do Arquivo Histórico usufrui e vasculhei na imensa riqueza das suas
obras e cheguei ao conhecimento do nome e da personalidade do Dr. António Miguel da Costa Almeida
Ferraz, nascido em 1855 e falecido em 1916, um venerável médico que para além do respetivo exercício
desempenhou as funções de Provedor da Santa Casa
da Misericórdia de Barcelos no mandato de 1877 e
1878 e tinha o seu nome intimamente ligado à Casa
de Levandeiras e à Quinta de Mereces, ambas em
Barcelinhos.
Dedicou muito da sua vida à imprensa local.
Muito antes de me abrigar familiarmente na área citadina
direita, não menos verdade que já tinha conhecimento da
sua importante obra manuscrita.
As jornadas, ora proporcionadas, deram a conhecer aos

Largo do Montilhão - Residência do Dr. Almeida Ferraz

menos avisados, uma faceta, um imenso trabalho de que
se ocupou e que o bom senso da Família e desta Santa
Casa permitiu que lhe fosse dado o justo caminho, a publicação dos volumes manuscritos, por ele legados. Dando cumprimento ao seu gosto de “vasculhar o passado”
ocupou muito do seu tempo, vinte e dois anos, na investigação da História de Barcelos, uma extensa e cuidadosa
recolha de factos insertos em onze volumes. Longas as
horas de intenso labor e investigação, do tempo de consulta e pesquisa na Santa Casa, na Irmandade do Senhor
da Cruz, no Recolhimento do Menino Deus, da Colegiada
de Barcelos e da Câmara Municipal.
Antes que tão importante espólio sumisse e fosse engolido pela incontornável lei da vida e do tempo, a família
herdeira de tão valioso espólio, encontrou no Prof. Doutor António Júlio Trigueiros, um dos mais carismáticos
amantes da cultura barcelense e não só, a disponibilidade
e o empenho capaz de dar a conhecer uma riqueza, com
décadas e décadas de espera.
A missão que a Santa Casa da Misericórdia de Barcelos e a
autarquia local apadrinharam chegou ao terceiro dos onze
volumes existentes, e oito que pedimos a Deus tenham o
mesmo cuidado e o mesmo destino – enriquecer a Cultura Barcelense.
No modo e no jeito que abracei neste escrito, a recordação,
o meu orgulho e um passado inesquecível de haver pisado o sagrado terreno por onde deambulou o Dr. Almeida
Ferraz lá pelo Largo do Montilhão assim como da figura
de sua filha, a senhora Maria Adelaide, que sempre aturou
as nossas diabruras de uma infância, inocente, mas feliz:
“Apontamentos para a História do Dr. Almeida Ferraz”!
De Barcelinhos também sou e amante das suas coisas
com muita honra e as minhas sinceras desculpas por esta
abordagem, se escorreita.
Ilídio Torres | Irmão da SCMB
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mais projetos

Requalificação do Lar da Misericórdia
Este projeto visa a recuperação do Lar da Misericórdia situado na ala norte do antigo Hospital da Misericórdia, junto ao Campo da República.
Lar que surgiu como "Asylo de inválidos", em 1889 e o qual, em 1992, foi alvo de obras de requalificação. Nessa altura, as enfermarias deram lugar a quartos individuais e triplos. Este lar adapta-se a utentes de média e
elevada dependência.

Espaço Exterior

Espaço Exterior

Quarto

Refeitório

Sala de Estar

Corredor

- Objetivo: Criar condições físicas/estruturais e logísticas favoráveis, de forma a aumentar a qualidade dos
serviços prestados às pessoas idosas.
- Capacidade: 43 utentes (aumento de 5)
- Principais alterações: espaço de descanso, salas de estar, lazer e refeitório, gabinete médico, vestiários e sala do
pessoal. Gabinete de atendimento, receção e elevador, inexistentes neste momento.
Zona de relaxamento e lazer a partir da construção de uma varanda. Telhado.
- Soluções inovadoras: Sistema solar térmico, eficiência energética, acessibilidades, acesso a novas tecnologias.
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espaço aberto
Dia Mundial da Criança

Quadras ao Santo António

Tu criança,
que vives a correr,
és a promessa
que vai acontecer...
és a esperança
do que poderíamos ser...
és a inocência
que deveríamos ter...

Não precisa de altar
O nosso Santo Antoninho
No coração pode ficar
Fazer dele o seu cantinho.
Às moças casamenteiras
Recomendo uma oração
Peçam com boas maneiras
O Santo nunca diz não.

Criança que brinca,
corre, pula e grita
mostra ao mundo,
como se deve viver
cada momento, feliz,
como quem acredita
em um mundo melhor
que ainda vai haver!

Leva o arco e o balão
Salta depois a fogueira
Nos velhos tempos d'então
Era assim desta maneira.
Um manjerico com quadra
Faz parte da tradição
A minha ainda se guarda
Como boa recordação.

Tu és a criança,
que um dia vai crescer!
És a promessa,
que vai se realizar!
És a esperança
da humanidade se entender!
És a realidade
que o adulto precisa ver...
e também aprender a ser...
Orlanda Pinheiro

Com o Menino ao seu colo
Se apresenta Santo António
Porque setrá? Nunca a solo?
Talvez por temor ao Demónio.
Utentes do Centro de Dia

Creche As Formiguinhas

Receita Culinária:
Cozido à portuguesa
Média 45'. 6 Pessoas
INGREDIENTES
200 g carne de vaca para cozer
200 g pá de porco
300 g carne de galinha
1 morcela
150 g toucinho fumado
1 chouriço
400 g couve lombarda
1 alho-francês
4 batatas
2 nabos
4 cenouras
3 dentes alho

PREPARAÇÃO
1. Lave bem as carnes e coloque-as numa panela de pressão a cozer durante 25
minutos. Depois de cozidas, reserve as carnes e o caldo.
2. Lave e corte aos pedaços a couve e o alho-francês. Lave, descasque e corte ao
meio as batatas, os nabos, as cenouras e os alhos. De seguida coloque-os numa
panela.
3. Junte as carnes previamente cozidas e cubra até metade com água. A outra metade, com o caldo da cozedura das carnes.
4. Cozinhe tapado durante 15 minutos, ou até os legumes ficarem cozidos.
5. Retire as carnes e corte-as aos pedaços.
6. Coloque as carnes e os legumes numa travessa larga e sirva.
7. Sugerimos que acompanhe com arroz branco cozinhado na restante água de
cozedura das carnes.
Utentes Lar Nossa Senhora da Misericórdia
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Pictogramas

Próximas atividades
Infância

Com estes pictogramas
as educadoras trabalham com as crianças a
linguagem, a memorização, concentração...
Fernanda Maciel Centro Infantil
de Barcelos

- Junho/ Julho
Festas de Final de Ano
Gala de Finalistas
Praia
Festa de Santos Populares
Visitas de Estudo
- Agosto
Passeios

Terceira Idade

- Junho/ Julho
Peregrinação à Franqueira
Festa dos Santos Populares
Passeios
- Agosto
Passeios
Fique atento às nossas atividades em
www.misericordiabarcelos.pt

Quadras
Santo António Casamenteiro, este ano vou casar;
A ti te agradeço o homem, que ao altar me vai levar.
Já falei com o São Pedro, a pedir o sol de Julho,
Quero um dia abençoado, mas sem a chuva de Junho.
De São João não me esqueci, meu Santinho protetor,
Meu amor tem o teu nome, dele peço muito amor.
Utentes do Lar da Misericórdia
Adivinhas:
1- Quem sabe qual é a piada do fotógrafo?
2- Qual a única pedra que fica em cima da água?
3 - O que é, o que é. Todo mês tem, menos Abril?
4- O que é que quanto mais cresce, mais baixo fica?
5- O que é o que é voa sem ter asas e chora sem ter olhos?
6 - Qual é o céu que não possui estrelas?

Ditado Popular:
Guarda pão para maio,
lenha para abril e o
melhor tição para o S. João.
Utentes do Lar Santo André
Sopa de Letras:

Utentes da Unidade de Cuidados Continuados
Integrados de Santo António
Respostas
1- Ninguém sabe, pois ela ainda não foi revelada.
2- A pedra de gelo.
3- A letra O.
4-O rabo do cavalo
5- A nuvem.
6- Océu da boca

Provérbios
Pais impertinentes, fazem filhos desobedientes.
Ouro adquirido, sono perdido.
Julho floreiro, paraíso verdadeiro.
Utentes do Lar Rainha D. Leonor

Amêndoas – Chocolate – Coelho – Compasso
– Cristo – Família – Folar – Jejum – Madrinha
– Padrinho – Páscoa – Procissões – Quaresma
– Ramos
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