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editorial

Tempo de balanço

Firmino Silva
Provedor

A dois meses do final do mandato desta Mesa Administrativa, é altura de uma reflexão sobre
este tempo em que assumimos o comando da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos. Foram
quatro anos de muito trabalho, que implicaram algumas mudanças, nem sempre compreendidas, mas que foram de extrema importância para a instituição. Na entrevista a que têm acesso,
neste boletim, encontram-se refletidos alguns desses aspetos.
Em breve, terão lugar duas assembleias gerais, uma para apresentarmos o plano de atividades
e orçamento para 2019 e outra para elegermos os corpos sociais para o quadriénio 2019/2022.
Deixamos aqui o apelo para que os Irmãos desta Santa casa participem nestes dois momentos
relevantes da instituição, que se avizinham.
Quanto à edição deste boletim, o tema de capa é a transição da norma ISO 9001:2015, resultado
de um esforço coletivo para garantir a qualidade e a satisfação dos nossos clientes. Numa casa
grande, com 518 anos, onde se procura a melhoria contínua dos serviços, existe um esforço diário para se atingir padrões elevados de qualidade.
Realçamos aqui a candidatura aprovada ao POISE, que nos vai permitir apresentar um leque
mais alargado de formações financiadas à comunidade, nas áreas de Serviço de Apoio a Crianças e Jovens e do Trabalho Social e Orientação.
Outros temas de relevância estão disponíveis aqui neste boletim, mas não só. No nosso “Encontro de Gerações Canal” existe conteúdo atual e de interesse para a comunidade. Não deixe
de dar uma vista de olhos. E, também, não podemos deixar passar a oportunidade de referir que
no facebook estamos prestes a chegar aos 10.000 gostos, sinal de que a nossa rede de amigos
continua a crescer e que cada vez mais pessoas têm interesse em conhecer melhor a Santa Casa.
Resta-nos agradecer a todos os que contribuem para a grandeza da instituição e desejar que os
órgãos sociais vindouros se imbuam do espírito da missão desta Santa Casa. Um bem hajam!
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mais notícias

Passeio do colaborador
A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos levou a efeito mais uma edição do Dia do Colaborador, intitulado "Por Terras do Alvarinho", no mês de julho.
Este ano, a atividade teve como destino Melgaço, tendo sido realizada uma visita ao centro de Viana do Castelo. Seguiu-se um almoço convívio num restaurante tradicional. Da parte da tarde, os colaboradores visitaram o Solar do
Alvarinho, onde puderam fazer uma degustação deste conhecido vinho. De passagem pela Porta de Lamas de Mouro,
uma das cinco portas do Parque Nacional Peneda-Gerês, o destino foi a Senhora da Peneda, local onde se realizou um
lanche convívio.

Misericórdia recebeu bicicleta SCMB na II Peregrinação
na 80ª Volta a Portugal
Nacional das Misericórdias a Fátima
A Misericórdia de Barcelos recebeu, no dia 10 de
agosto, uma bicicleta de fisioterapia pelo Banco
Santander, patrocinador oficial da 80ª Volta a Portugal em bicicleta.

O provedor, Firmino Silva, referiu que "esta oferta vem reforçar o trabalho que a Misericórdia de Barcelos tem vindo a desenvolver na área da saúde".
Esta iniciativa é o resultado de uma parceria entre o Banco Santander, a União das Misericórdias Portuguesas e a
Podium Events, no apoio à população idosa, que contemplava a entrega de várias bicicletas de fisioterapia, nas diferentes etapas da Volta a Portugal.
A oferta decorreu minutos antes de a prova partir, no centro da cidade de Barcelos.

No dia 15 de setembro, a Misericórdia de Barcelos
participou na II Peregrinação Nacional das Misericórdias ao Santuário de Fátima, numa organização
da União das Misericórdias Portuguesas.
Após o desfile dos estandartes de todas as Misericórdias
presentes no Santuário de Fátima em direção à estátua
João Paulo II, seguiu-se a celebração da Missa na Basílica
da Santíssima Trindade, presidida pelo Bispo de Santarém, D. José Traquina.
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mais terceira idade

Idosos da SCMB foram rosto da campanha
promovida pela Antena 3 para o Milhões de Festa

A tradição já não é o que era e nós não podíamos concordar mais com o mote do Milhões de Festa para mais uma
edição daquele festival de música. Este ano os nossos idosos foram o rosto da campanha da Antena 3 para a promoção
deste festival, que se realizou de 6 a 9 de setembro, em Barcelos. As filmagens decorreram nas Piscinas Municipais e
num dos dias do festival os atores tiveram a oportunidade de conhecer o palco principal.

SCMB associou-se à Vodafone
no Dia dos Avós
Com a ajuda do Pedro e do
seu avô Senhor António,
aceitamos o desafio da Vodafone Portugal para assinalar o Dia dos Avós, que
se comemorou no dia 26 de
julho. Assim, publicamos
uma história em que avô
e neto exploram filtros no
instagram.
E se fosse Dia dos Avós todos os dias?
Siga-nos no instagram em
@misericordiabarcelos.
#AvósNoInsta
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Peregrinação à Franqueira
A Valência da Terceira Idade organizou a já
habitual Peregrinação à Nossa Senhora da
Franqueira, no dia 27 de junho.
O andor da Nª Sr. ª saiu da Igreja da Misericórdia
em cortejo motorizado, no carro dos Bombeiros
de Barcelos, até ao alto do Monte da Franqueira,
local onde foi realizada uma Procissão e celebrada a Missa do Agradecimento. A mesma foi
animada pelo nosso Coro Sénior, que contribuiu para enriquecer ainda mais este momento
de fé e devoção. No final da Eucaristia, realizou-se a confraternização entre todos os presentes,
com um lanche. A imagem da Nª Srª seguiu para
o Lar Santo André, onde se encontra exposta.

Campeonato de Boccia

Festa dos Santos Populares
A SCMB promoveu a Festa dos Santos Populares no Centro Social Comendadora Maria Eva Nunes Corrêa, em Silveiros, no mês de julho.
Os idosos de todos os lares da Misericórdia assim como
as crianças do pré-escolar daquele centro animaram os
presentes com as marchas populares. No final, a festa
continuou com a animação do grupo Motocavaquinhos e
com um lanche tradicional.

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos esteve presente, mais um ano, na cerimónia de encerramento do
campeonato de Boccia Sénior de Barcelos, na qual participaram utentes dos seus vários lares.

Outras atividades

Idosos no Parque
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Em Vila das Aves

No Estádio de Braga
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Prevenção do Alzheimer
A demência de Alzheimer é uma doença degenerativa e complexa, associada a factores e ambientais
que se combinam e iniciam um processo de
destruição neuronal.
Dada a complexidade da doença é imprescindível identificá-la o mais cedo possível e implementar estratégias
que a previnam.
Assim, é crucial estar atento a alguns sinais para que a avaliação do médico especialista ocorra o mais cedo possível.
Doentes com Alzheimer começam por evidenciar sinais
como confusão mental/esquecimento (ex.: esquecimento
do que se estava a contar), desorientação (ex.: perda em
locais que eram familiares), dificuldade em completar tarefas que anteriormente eram relativamente simples (ex.:
cozinhar ou conduzir), entre outros. Estes sinais tendem a
evoluir e a agravarem-se, sendo que o doente pode acabar
por ficar completamente dependente, sem capacidade de
reconhecer familiares ou perceber o contexto em que se
insere.
Sendo esta uma doença para a qual não existe cura, é fundamental apostar na prevenção da mesma. Assim, apresentamos algumas estratégias que visam prevenir/retar- - Descanso: manter rotinas de sono diárias (deitar e acordar a evolução da doença:
dar à mesma hora, ingerir refeições leves antes de dormir,
não ter distratores no quarto);
- Estimulação cognitiva: realizar atividades estimulantes,
como palavras cruzadas, jogos de memória, leitura;
- Adotar dieta equilibrada e variada, evitando os excessos.
- Exercício físico: desenvolver atividades de que goste (ex.
natação) ou adotar uma postura ativa (passear o cão, uti- Concluindo, a adoção de um estilo de vida saudável acarlizar escadas em vez do elevador);
reta inúmeros benefícios, contribuindo decisivamente
para prevenir uma das doenças do século.
- Interação social: estar inserido na dinâmica da comunidade permite realizar atividades variadas e estimulantes,
Marlene Gonçalves | Diretora Técnica de Lar e psicóloga com
conviver com os outros e combater o isolamento;
especialidade em psicogerontologia

Social:Gabinete de Apoio ao Utente| Voluntariado
Formação
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Mês do Idoso

Homenagem a benemérita

A Santa Casa levou a efeito várias iniciativas no âmbito do
Dia do Idoso, nomeadamente uma Eucaristia e uma visita
a Ponte de Lima para degustação do tradicional arroz de
sarrabulho.

No dia em que se assinalou o 16º aniversário do falecimento da benemérita Comendadora Maria Eva Nunes
Corrêa, a 12 de outubro, o Centro Social com o seu nome,
em Silveiros, realizou uma missa de homenagem. Após a
missa, foi depositada uma coroa de flores.

Videoclip promove envelhecimento ativo
De Bragança a Lisboa
São 9 Horas de distância
Q'ria ter um avião
P'ra lá ir mais amiúde
Dei cabo da tolerância
Rebentei com três radares
Só para te ter mais perto
Só para tu me dares
E saio agora!
E vou correndo!
E vou-me embora!
E vou correndo!
Já não demora!
E vou correndo p'ra ti...Maria!!
Outra vez vim de Lisboa
Num comboio azarado
Nem máquina tinha ainda
E já estava atrasado
Dei comigo agarrado
Ao ponteiro mais pequeno
E tu de certeza à espera
Rebolando-te no feno
E saio agora!
E vou correndo!
E vou-me embora!
E vou correndo!
Já não demora!
E vou correndo p'ra ti...Maria!!
Seja de noite ou de dia
Trago sempre na lembrança
A cor da tua alegria
O cheiro da tua trança
De Bragança a Lisboa
São 9 Horas de distância
Q'ria ter um avião
P'ra lá ir mais amiúde
E saio agora!
E vou correndo!
E vou-me embora!
E vou correndo!
Já não demora!
E vou correndo p'ra ti...Maria!!
Maria!! Maria!! Maria!!
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E foi com a música “Para ti Maria”, dos Xutos e Pontapés, que os nossos membros do
coro sénior marcaram outubro, o mês do idoso! Uma forma de mostrar à comunidade,
mais uma vez, que o “corpo é apenas o acessório de um espírito jovem”, na promoção
do envelhecimento ativo.
O videoclipe, gravado no Teatro Gil Vicente, envolveu cerca de 30 idosos, que assumiram o papel de artistas e dos seus fãs.
A Banda caracterizada no palco deu o seu melhor para retratar o grupo que está sempre na moda. Com os seus instrumentos levaram ao rubro a plateia, constituída pelos
fãs, felizes por estarem frente à sua banda de eleição. Cada um com o seu papel definido, cumpriu à risca o guião.
Acima de tudo, registou-se muita alegria e euforia nestas gravações que implicaram
uma equipa de música, maquilhagem, de guarda-roupa, de fotografia e vídeo.
Um agradecimento a todos os que tornaram a feitura deste videoclip possível.
Veja o videoclipe no Encontro de Gerações Canal!
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mais infância

Finalistas despediram-se da SCMB em cerimónia
Decorreram as festas de finalistas, nos dias 10 e 11 de julho,
no auditório da SCMB.
Os meninos, que terminam agora o pré-escolar, foram homenageados numa cerimónia na qual receberam a faixa, a cartola e o
diploma para mais tarde recordar.
Um agradecimento à escola de música “Espaço M”, que animou a
cerimónia e preparou os meninos para o momento especial que
proporcionaram aos familiares e à escola “Pé de Dança”, que presentou os convidados com demonstrações de danças de salão.
Este não foi um Adeus, mas antes um Até sempre!

Outras atividades: visitas

Magikland

Parque de diversões Maria Rapaz

9

Encontro de Gerações

Festas de fim de ano letivo

Centro Infantil de Barcelos

Creche As Formiguinhas

Centro Social Comendadora Maria Eva Nunes Corrêa

Infantário Rainha Santa Isabel

O final de ano letivo foi, à semelhança dos anos anteriores, assinalado em todos os equipamentos da infância da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, com festas temáticas e para as quais os mais pequenos se
prepararam com entusiasmo.
As famílias assistiram com orgulho às suas atuações. A festa do Centro Infantil de Barcelos foi a primeira, com o
tema o Jardim do CIB. Já no Centro Social Comendadora Maria Eva Nunes Corrêa o tema foi "O circo". E na Creche As
Fomiguinhas foi "O Figurado". Por fim, no Infantário Rainha Santa Isabel foi "A Rainha Santa Isabel".

Boas-vindas ao novo ano letivo
Neste novo ano letivo quero dar as boas-vindas aos meninos que integram pela primeira vez os nossos equipamentos e dar a certeza aos
pais de que uma equipa dedicada vai estar ao seu dispor numa colaboração que assegura além da componente educativa, o bem-estar e
a segurança da criança.
Este é o último ano do projeto educativo “A nossa terra”, um projeto
que promove a exploração das potencialidades do meio em que a valência se encontra inserida. Assim, este ano, vamos continuar a trabalhar o contacto com as tradições, cultura e a história e sensibilizar
para o cuidado com a nossa terra, preservando a natureza e valorizando aquilo que ela nos dá.
De referir que, este ano, as atividades extracurriculares propostas, e
organizadas em função das necessidades e interesses das crianças,
são a música, dança, informática e inglês.
Vamos também continuar a realizar atividades com o envolvimento
A primeira atividade do ano: uma desfolhada
parental.
Orlanda Pinheiro | Coordenadora da Valência de Infância minhota
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mais saúde

Dia da Alimentação
A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos assinalou, no dia 16 de outubro, o Dia Mundial da
Alimentação, nos setores da infância e da terceira
idade.
A data foi comemorada com diversas atividades, como
a confeção de bolachas saudáveis pelas crianças e pelos
idosos e, também, com um debate sobre a importância
da alimentação para uma vida saudável. Foram também
abordadas as regras de Higiene e Segurança Alimentar.
Todos os anos a Santa Casa da Misericórdia de Barcelos
comemora este dia com o intuito de consciencializar as
nossas crianças e idosos para uma alimentação saudável
e para alertar contra o desperdício alimentar.
Este dia é comemorado em 150 países e tem como objetivo advertir para a problemática da fome, pobreza e
desnutrição no mundo. O tema deste ano é “Fome Zero”.
Esta data marca também o dia da fundação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.
No fim da atividade fez-se um pequeno lanche com as
bolachas confeccionadas e com chá.
Helena Silva
Estagiária nutricionista

Receita de Bolachas de Aveia
e Banana
Ingredientes:
100g de Farinha de aveia
1 banana madura
1 pera madura
Canela q.b
1. Descascar as frutas e colocar num liquidificador
2. Adicionar a aveia e a canela
3. Triturar tudo no liquidificador até obter uma
massa homogénea
4. Num tabuleiro colocar na base papel vegetal e
espalhar pequenas porções de massa pelo tabuleiro
5. Levar ao forno por 30 minutos a 180ºC
*Estas bolachas podem ser consumidas a partir
dos 9 meses

Acompanhe-nos online:
www.misericordiabarcelos.pt
www.facebook.com/MisericordiaBarcelos
Instagram: @misericordiabarcelos
Twitter: @SCMBarcelos
youtube: Encontro de Gerações Canal
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A funcionalidade: um tema incontornável na medicina do
século XXI

Parte da equipa do Centro de Medicina Física e de Reabilitação

A intervenção terapêutica da Medicina Física e de Reabilitação assenta no trabalho de uma
Equipa Multi e Interdisciplinar centrada no doente.
A Equipa, liderada por um médico Fisiatra especialista em Medicina Física e de Reabilitação,
intervém a vários níveis, atuando tanto a nível
preventivo recorrendo a planos de Reabilitação
como à reeducação do doente, seja em situações
agudas ou crónicas.
Os objetivos da Medicina Física e de Reabilitação
O objetivo do tratamento ou do Plano Terapêutico é conseguir a redução dos sintomas dolorosos,
a recuperação motora e funcional, controle vesicoesfincteriano e definir estratégias de independência.
Quando se fala em tratamentos , cada vez mais se
avaliam os resultados pela qualidade de vida e a
recuperação da Função.
O Médico Fisiatra tem o conhecimento científico,
clínico e técnico que lhe permite diagnosticar as
diferentes situações clínicas, planear e prescrever determinados tratamentos de Reabilitação,
coordenando os diferentes tipos de intervenção,
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sejam por médicos ou outros profissionais.
Os Tratamentos
Além da terapêutica medicamentosa, a Medicina
Física e de Reabilitação dispõe de uma panóplia
de tratamentos para a dor, desde os agentes físicos, passando pela medicina manual, cinesioterapia, exercícios terapêuticos e hidrocinesioterapia cabendo ao médico fisiatra decidir quais
devem ser realizados e quando, a cada doente.
De acordo com as boas práticas e as evidências
científicas, em variadas situações clínicas são
necessárias, simultaneamente, intervenções de
mais que uma valência técnica, execuções feitas
por diferentes profissionais como os fisioterapeutas, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, enfermeiros de reabilitação...
Só assim é possível tratar os doentes com a qualidade desejável, com base em indicações e decisões clínicas sustentadas no conhecimento.

Encontro de Gerações

Fatores que evidenciam a necessidade da Reabilitação
- A melhoria dos cuidados médicos na fase aguda que
condicionam mais sobrevida, mas também com incapacidade e dor crónica;
- Mais episódios cirúrgicos;
- Envelhecimento da população que acarreta elevada
carga de doença crónica;
- Sequela de AVC, uma das principais causas de morbilidade e incapacidade;
- Dor articular, trauma, acidentes de viação, trabalho
e desporto;
- Doenças neurológicas de evolução progressiva;
- Patologia pediátrica, respiratória, urologia e cardíaca.

Alguns dados
Na Europa, em tempo de paz, 10% da população tem expressão de doença na comunidade, bem como a necesincapacidade funcional relevante e 4% incapacitan- sidade de implementar uma resposta adequada às consequências da doença no âmbito de deficiência, da atividade
te.
e particularmente de participação.
52% das consultas de Medicina Geral Familiar são
do foro musculosquelético e de alterações biomecâ- A Organização Mundial da Saúde reconhece a Deficiência
como um problema de Saúde Pública, de Direitos Humanicas que é patologia de tratamento conservador.
nos e advoga para o fortalecimento e Implementação de
Mais de 20% da população necessita diariamente Serviços de Reabilitação.
de cuidados de reabilitação médica, considerando a
Centro de Medicina Física e de Reabilitação . Rua Dr. Santos Júnior 4750 Barcelos | Tel: 253 181 110 | Email: fisioterapia@misericordiabarcelos.pt

Armanda Pinto
Diretora Clínica do CMFR

Terceiro aniversário dos tratamentos complementares
No mês de setembro, assinalou-se o 3º aniversário dos
tratamentos complementares, no Centro de Medicina
Física e de Reabilitação.
Deixamos aqui testemunhos de utentes fiéis:
"Eu faço pilates clínico desde que isto abriu e, desde então, sinto-me muito melhor" afirmou Deolinda Vieira.
Para Fátima Silva "as massagens são feitas por fisioterapeutas que nos deixam renovadas".
Serviços disponíveis:
- Piscina
- Duche Vichy
- Banho Turco
- Banheira de Hidromassagem
- Duche Escocês
- Jacuzzi

- Pilates Clínico
Massagem Manual:
- Relaxamento
-Drenagem Manual Linfática
- Pressoterapia
13
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entrevista com o provedor

"O balanço em fim de mandato é positivo!"
O mandato sob a sua provedoria está
a terminar. Qual o balanço que faz
destes quatro anos?
No corrente mês de outubro, faz precisamente dois anos que assumi o
cargo de provedor, em substituição
do Dr. Vítor Coutinho. Foi um mandato algo atribulado, precisamente
por esta mudança de provedor. Foram
tempos de aprendizagem, de adaptação a uma nova função, com responsabilidades acrescidas. Ser provedor
implicou grandes alterações na minha vida profissional e pessoal.
Numa casa com 518 anos, assumir
esta função , que é voluntária, não é
uma tarefa fácil. No entanto, o balanço que faço destes quatro anos é, sem
dúvida, positivo.
Não se fez tudo quanto se gostaria,
mas o que fizemos foi para bem da
instituição e da comunidade.
Quais foram os principais investimentos?

Em dezembro de 2018, termina o mandato destes órgãos
sociais relativo ao quadriénio 2015/2018.
Sendo esta a última edição do boletim Encontro de Gerações do ano, é altura de realizar um balanço com o Provedor
Firmino Silva.
Este é positivo e baseado em investimentos, que se traduziram numa melhoria dos serviços.
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Apesar de não haver uma obra de
grande envergadura, a verdade é que
foram realizados alguns investimentos significativos que melhoraram
substancialmente o funcionamento
da instituição e do serviço prestado. Estamos a falar, por exemplo, da
renovação da frota automóvel, que
permitiu melhorar as condições de
transporte da alimentação aos clientes de Serviço de Apoio Domiciliário
ou as carrinhas que foram adquiridas
para transporte de utentes e que apresentam melhores condições. Podemos referir também a substituição da
caixilharia no Lar Rainha D. Leonor
ou a requalificação da entrada e salas
do Centro Infantil de Barcelos.
Foi criado o armazém central que
permitiu uma melhor organização e
gestão de stocks. Criamos melhores
condições de acesso na Quinta da Ordem, com a reabilitação das zonas de
acesso daquele espaço e envolvente.
Também destaco a impermeabilização do Lar Santo André, a instalação
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de painéis fotovoltaicos em Silveiros
e a aquisição de novas caldeiras para
o Lar Rainha Dona Leonor, Lar da Misericórdia e Lar Santo André.

realizar vários acertos, nomeadamente nos recursos humanos com
atualizações de salários e promoções,
o que implicou um esforço enorme
por parte da Mesa Administrativa e
Que outros aspetos há a realçar?
que, obviamente, terá reflexos nas
contas que serão apresentadas na asLançamos o Centro de Formação, sembleia geral aos irmãos.
cuja candidatura ao Programa Operacional da Inclusão Social e Empre- Em 2016 e 2017 as contas foram então
go foi recentemente aprovada, o que positivas. Que medidas foram tomanos vai permitir apresentar um leque das para atingir esses resultados?
mais alargado de formações financiadas à comunidade.
Houve várias medidas para diminuir
Também vimos aprovado o financia- despesas, nomeadamente na área de
mento da Unidade de Cuidados Con- infância. Esta é uma valência que tem
tinuados Integrados, através do ON2 vindo a apresentar, ano após ano, reOverbooking.
Na área da saúde, conseguiu-se atingir o patamar máximo possível de
produtividade, muito graças a medidas como o alargamento do horário
do CMFR, que nos permitiu abranger
um maior número de utentes, assim
como o lançamento do serviço de
Saúde e Bem-estar e de consultas de
especialidade.

sas que a Misericórdia tem por criança.
Apesar do prejuízo em manter esta
valência, este é um serviço imprescindível que a Misericórdia presta à
comunidade.
Ainda se confunde caridade com
apoio social?
A caridade e o apoio social são coisas
distintas. A instituição Misericórdia
presta caridade a todos os que precisam através da nossa valência social.
Mas os serviços das Santas Casas da
Misericórdia também precisam de ser
pagos, para que sejam sustentáveis. A

Quais foram os menos positivos?
Tivemos de encerrar o serviço de ATL,
por falta de crianças.
Era uma atividade que, ano após ano,
vínhamos a notar um decréscimo de
procura de crianças, pelo que deixamos de prestar esse serviço.
Depois há outras questões que nos
preocupam, como a alimentação que
é servida aos nossos utentes e colaboradores. Esta é uma preocupação
constante na melhoria do serviço que
é prestado e, nesse sentido, estamos a sultados negativos e preocupantes.
conseguir uma melhor qualidade das Estamos a tentar inverter essa tendência. Por um lado, reorganizando
refeições.
os recursos humanos, com a colocaAs contas apresentadas ao longo des- ção das educadoras que têm um vente mandato foram evoluindo para o cimento mais alto, no pré-escolar.
positivo. Houve um esforço da MA na Por outro, procedemos ao encerramento de uma sala no Centro Infantil
gestão dos números?
de Barcelos. Assim, passamos de um
O exercício de 2015 foi negativo, aci- resultado negativo de 236 mil euros
ma dos 140 mil euros. Depois em 2016 registado em 2016, para um negativo
e 2017, conseguimos inverter essa de 186 mil, em 2017. Ou seja, reduzitendência, apresentando resultados mos em cerca de 50 mil euros o resulpositivos acima dos 12 mil euros e 71 tado negativo.
De referir que estes valores negativos
mil euros, respetivamente.
Para o corrente ano de 2018, não po- também resultam de mensalidades
demos garantir resultados tão bons baixas. A maioria dos pais paga uma
como em 2017, porque tivemos de mensalidade que não cobre as despe-

gestão das Santas Casas é independente. Os subsídios estatais apenas
cobram uma pequena percentagem
imputada a cada cliente. Para definir
mensalidades, são tidos em conta os
rendimentos familiares. Os que têm
mais poder económico, obviamente
que têm prestações superiores, regra
que se aplica às valências de infância
e terceira idade.
Na valência da terceira idade, contrariamente ao pensamento comum,
os utentes pagam mensalidades não
havendo lugar a cedências de bens.
Eu próprio já tive a minha mãe num
dos lares da instituição, bem antes de
ocupar este cargo. Na altura, tratei do
processo de candidatura, pelo que sei
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perfeitamente aquilo que são os pro- existem muitas dúvidas ainda em recedimentos de integração em estru- lação ao seu funcionamento e a sua
tura residencial para pessoas idosas. relação com os Jogos. A maioria da
comunidade ainda acha que todas as
Os clientes estão satisfeitos com a Santas Casa recebem as verbas angaqualidade dos serviços?
riadas pelos Jogos da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, quando na
No geral os clientes estão satisfeitos, realidade a única que faz a sua gestão
embora reconheçamos que há aspetos é a de Lisboa, administrada pelo Esque devemos continuar a melhorar. É tado. A comunidade deve entender
importante para nós os inquéritos de que a gestão das Santas Casas é indisatisfação que nos permitem ter uma vidual e cada uma deve garantir a sua
maior noção das necessidades.
sustentabilidade.
Qual o feedback que tem da comuni- Houve uma aposta “online” a nível da
dade?
imagem institucional. Esta é contínua?
Recentemente foi realizado um estudo da imagem, que nos permitiu A nossa instituição tem como objeverificar que as organizações de cariz tivo adaptar-se às novas tecnologias,
social estão a atravessar um período no sentido de mostrar à comunidade
complicado, com algum descrédito o dia-a-dia da instituição. Lançamos
da comunidade em geral. O papel dos um novo site, mais funcional, e tamórgãos gestores das IPSS’s tem de ser bém um canal onde publicamos não
transparente, uma vez que sempre só as atividades como os nossos serque existem casos mediáticos negati- viços e outros temas de importância
vos, o concreto é generalizado a todas para a comunidade.
as organizações.
Também a nível informático, alteraNa Misericórdia de Barcelos, a Mesa mos o parque informático, estrutura
Administrativa é transparente, apre- de serviços e serviço de email´s de
senta detalhadamente as contas aos acordo com as novas normas.
Irmãos nas Assembleias Gerais.
As Santas Casas que não acompaAproveito para referir aqui que, no nhem a evolução, que não se atualicaso específico das Santas Casas, zem, vão acabar por ficar para trás.
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A segurança dos utentes foi uma
prioridade?
A segurança e vigilância foram uma
prioridade e durante esta gestão passamos a ter um serviço de controlo
diário noturno de todos os equipamentos.
Em especial na valência de infância,
foi implementado o acesso controlado para os clientes com portas de segurança e códigos de entrada.
O que ficou por fazer e que gostaria de
ter visto concretizado?
Há muita coisa que gostaríamos de
ter realizado. Sempre queremos fazer
mais, mas existem dois projetos que
gostaríamos de ter concretizado e que
são urgentes: a deslocação do ginásio do Centro de Medicina Física e de
Reabilitação para o piso inferior, uma
vez que o atual já não tem capacidade suficiente e, ainda mais urgente, a
requalificação do Lar da Misericórdia.
Para esse fim, neste mandato apresentamos candidaturas a dois fundos
de apoio. Ao Fundo D. Leonor, que
não fomos contemplados e no âmbito
do Norte 2020, cujo resultado aguardamos. A Mesa Administrativa que
assumir o próximo mandato terá de
priorizar esta obra muito urgente, do
lar mais antigo da Misericórdia.
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mais formação

Santa Casa dinamizará Formação Modular Certificada
aprovada pelo Portugal 2020
A Santa Casa ministrará Formação
Modular para empregados com qualquer grau de escolaridade e para desempregados com escolaridade igual
ou superior ao secundário.
Este projeto resulta de um diagnóstico de necessidades formativas elaborado pelo Centro de Formação da
SCMB, tendo em conta os défices da
população ativa, bem como as necessidades do mercado de trabalho
presente e prospetivo, nos diferentes
pontos do concelho de Barcelos.
Assim sendo, este assenta num desenho que abrange as áreas de educação
e formação para o trabalho social e

orientação, terceira idade e serviços
de apoio a crianças e jovens. A referida Formação é Modular, Certificada e
construída com base no Catálogo Nacional de Qualificações.
Com a aprovação da candidatura ao
Programa Operacional da Inclusão
Social e Emprego (POISE), a Santa
Casa passa a disponibilizar, doravante, uma oferta maior de formações
que responderão a necessidades de
qualificação dos ativos, em contextos
de mudança organizacional e processos de restruturação.
Este projeto tem como objetivo potenciar a empregabilidade da popu-

lação ativa, designadamente de empregados e desempregados, ou seja,
promover a sustentabilidade, a
qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral.
Para mais informações ou inscrição
contacte:
Centro de Formação
T. 912 749 063 / 253 802 270
E-mail. formacao@misericordiabarcelos.pt

Márcia Campos
Responsável Centro de Formação
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especial

Transição da Norma ISO 9001:2015
A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos (SCMB) na satisfação de todas as partes interessadas. A ação da
efetuou a transição da Norma ISO 9001:2015, tendo SCMB continua a ser alcançar a melhoria contínua dos
renovado a sua certificação, até julho de 2020.
seus serviços para ir de encontro às necessidades dos
Enquanto responsável pela Equipa da Qualidade da
SCMB, partilho o orgulho que todos sentimos com a obtenção desta distinção à instituição. Esta apenas foi possível pelo empenho e extrema dedicação, por um lado, da
Mesa Administrativa (Gestão de Topo) e, por outro, de
todos os colaboradores que no seu quotidiano pautam o
seu trabalho por uma prestação de serviços de qualidade
merecedora do reconhecimento dos utentes, seus familiares, comunidade e organismos externos (SGS).
A Qualidade não é vista como mais uma tarefa a desempenhar, mas sim como um conjunto de pressupostos inerentes ao exercício de cada atividade que obriga a criar um
maior compromisso, motivando todas as partes interessadas para a melhoria contínua pretendida.
Com este desafio constante, todos somos obrigados a
pensar para onde queremos ir e o que queremos para o futuro da instituição.
Todo o processo do Sistema de Gestão da Qualidade
(SGQ) contribui, em larga escala, para sistematizar a instituição nas suas práticas e implica uma maior organização para um maior controlo, sendo este um mecanismo de
motivação para todos.
O resultado de todo este trabalho, tem reflexos positivos
18

clientes e comunidade onde se encontra inserida.
A certificação, definida pela ISO (International Organization for Standardization) traduz-se no “fornecimento,
por um organismo independente, da garantia por escrito (certificado) de que o produto, serviço ou sistema em
questão, corresponde aos requisitos especificados”, por
conseguinte, é uma mais-valia para a instituição, adicionando-lhe credibilidade, reconhecimento e integração
numa economia global.

Opinião do Provedor, Firmino Silva
“A Santa Casa congratula-se com a obtenção da
renovação e transição da Norma ISO 9001:2015,
que é o reconhecimento de todo o trabalho desenvolvido pelos colaboradores em prol do
bem-estar de todos os utentes que se encontram
integrados nas várias valências da infância, da
terceira idade e da saúde. O nosso compromisso
continuará a ser a prestação serviços com a máxima qualidade e este cunho de um organismo
externo, da SGS, é de elevada importância para
a instituição”.
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Transição
A nova edição da norma ISO 9001:2015 é um referencial
de gestão num contexto de permanente mudança e de
crescente globalização, indo ao encontro das expectativas
manifestadas pelos seus utilizadores.
Não sendo uma exigência legal ou contratual, a certificação do SGQ é para a SCMB um requisito fundamental
para fornecimento de serviços com qualidade. Assim,
esta instituição procura conhecer as necessidades e expetativas das partes interessadas e fornecer-lhes, de modo
sistemático e consistente, serviços que vão ao seu encontro, tornando-se o pilar fundamental da sua sustentabilidade e o enfoque da ISO 9001.
Desta forma, adotou-se um sistema de gestão passível de
ser avaliado de modo independente, obtendo a confiança
nas suas práticas de gestão e o seu reconhecimento global.
Para dar cumprimento ao objetivo definido, o trabalho
realizado pela equipa do SGQ passou por uma identificação exaustiva das alterações que deveriam ser integradas
para se estabelecer um plano, de modo a que o processo
de transição assegurasse a robustez do sistema e a renovação da certificação. Todo o trabalho desenvolvido seguiu este objetivo, de modo a cumprir os novos requisitos
que a transição impunha.
Estas mudanças exigiram um conhecimento exaustivo e
aprofundado do SGQ em vigor na SCMB, das alterações Formação em Transição da Norma
da nova norma ISO 9001:2015 e um rigoroso planeamento
para o processo de transição que contemplou um plano de
auditoria que avaliou a eficácia do SGQ segundo o novo Foi desenvolvido um plano de implementação que inreferencial.
cluiu um plano de formação e consciencialização de todas
as partes interessadas com impacto na eficácia da instituição, as fases de atualização do Sistema de Gestão da
Qualidade para ir ao encontro dos requisitos e à respetiva
verificação da sua eficácia.
Foram revistos os vários procedimentos que compõem o
sistema por forma a responder às novas exigências assim
como à necessária adequação à prática instituída.
Das várias mudanças impostas por esta nova versão, salienta-se a utilização de uma estrutura de alto nível que
tem por base o pensamento baseado no risco ou na incerteza do sucesso, que constitui a base das decisões da gestão, a ênfase na liderança e comprometimento da gestão
de topo para assumir a responsabilidade da eficácia do
SGQ.
Podemos concluir que a verdadeira importância do Sistema de Gestão da Qualidade da SCMB tem não só o foco
na melhoria contínua, mas também na melhoria da performance de toda a instituição.
A SCMB tem o seu SGQ certificado desde 2014, reunindo
sempre as condições necessárias para a renovação da certificação e tendo passado com êxito pelas diversas versões
que a norma ISO impôs.
Ana Ferreira
Responsável pelo Departamento de Qualidade
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projetos

ICT 4 Silver: Equipamentos já estão a ser testados

Estão em fase de testes os equipamentos do projeto ICT 4 Silver.
Iniciaram os testes do Projeto ICT 4 SILVER, em várias
respostas da valência da terceira idade, numa parceria
com o IPCA.
A Santa Casa associou-se a este projeto de forma a
contribuir para uma investigação profunda e exata,
trabalhando na inovação e desenvolvimento do futuro
da população idosa.
O objetivo do ICT4 Silver é investigar a necessidade
das pessoas idosas, em diferentes situações. As informações recolhidas serão colocadas ao serviço de 30
pequenas e médias empresas, de forma a criarem produtos e serviços adaptados às necessidades deste setor
da população.

Equipamento 4: Sensor
20

Equipamento 1: Plataforma
Objetivo: avaliar o equilíbrio e a mobilidade dos
utentes. Este aparelho permitirá melhorar a precisão
dos terapeutas em relação
ao equilíbrio dos utentes, contribuindo para um
acompanhamento
mais
eficaz e personalizado, ajudando numa reabilitação
mais rápida.

Equipamento 3: Plataforma
digital
Objetivo: avaliar a prestação de qualidade dos nossos serviços. São 119 questões aplicadas aos utentes
nas áreas de alimentação e
cuidados básicos. É realizada uma análise a todos os
questionários. A amostra é
constituída por 5 utentes.

Equipamento 2: Almofada,
com um sistema de som integrado, capaz de transmitir qualquer fonte de áudio,
como por exemplo o da televisão.
Objetivo: aumentar a qualidade sonora, tornando-se
numa mais valia para pessoas com problemas auditivos.

Equipamento 4: Sensor
ligado a uma plataforma,
com botão de alarme integrado
Objetivo: detetar a queda
e transmitir um alerta de
socorro aos cuidadores.
Este dispositivo de origem
portuguesa está ligado uma
plataforma online que faz
a gestão de todos os alertas que indica a localização
exata do utente e permite
ao cuidador contactar diretamente através de alta voz
saber o estado do mesmo,
permite uma assistência
mais rigorosa.
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mais social

Voluntariado de Verão na SCMB
A Santa Casa da Misericórdia de
Barcelos promoveu, mais uma
vez, nesta época balnear, o voluntariado jovem, uma iniciativa que
contou com a participação de mais
de dez jovens.
Estes apoiaram a valência de infância
na época balnear, auxiliando nas tarefas inerentes à praia e em atividades
de sala.
“É uma relação muito engraçada que
se estabelece entre os voluntários e
as crianças. Todos sabemos que os
estudantes têm um longo período de
férias e que, assim, podem ocupar o
seu tempo de forma útil. Os voluntários acabam por ter uma experiência
enriquecedora e, mesmo aqueles que
não têm experiência com crianças, ficam com vontade de voltar e no ano
seguinte inscrevem-se novamente
porque efetivamente veem que beneficiam muito em ocupar o seu tempo
livre com este tipo de apoio” frisou a
responsável pelo Projeto Elos de Voluntariado da Santa Casa, Ana Ferreira.

apoiaram as nossas crianças na época balnear. Acompanharam à praia
e ajudaram em algumas atividades.
Momentos inesquecíveis que vão levar para toda a vida.

amor e ter muita paciência com os
miúdos. As crianças arrancam a paciência toda, mas fazer voluntariado
é ter paixão por aquilo que fazemos".

Beatriz Lopes, 15 anos, estudante
“Vou à praia com eles. Ajudo no autocarro e a dar o lanche. Ajudo ainda a
dar o banho e dou o almoço. Depois,
meto-os a dormir”.

Mafalda Carvalho, 16 anos, estudante
“Diria que é uma experiência muito
boa e para quem gosta de crianças
esta oportunidade que nós temos é
muito boa. Aproveitamos melhor o
nosso tempo, em vez de ficar em casa
A Beatriz, a Catarina e a Mafalda in- Catarina Pereira, 16 anos, estudante sem fazer nada. Acho que é preferível
tegraram o grupo de voluntários que "O que me fez ser voluntária é ter sentirmo-nos mais úteis e ajudar a
sociedade".

Grupo de Escuteiros em ação de voluntariado na SCMB
A Misericórdia de Barcelos recebeu o
Agrupamento de Escuteiros 597, de
Tires, para uma ação de voluntariado.
Os voluntários estiveram nos lares da
instituição e na Unidade de Cuidados
Continuados Integrados, onde ajudaram nas tarefas diárias e animaram os
nossos utentes com jogos.
O balanço de ambas as partes foi
muito positivo, pois os utentes ficaram com saudades e os escuteiros
com vontade de voltar.
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dicas de poupança

Como reduzir os gastos mensais
O segredo da poupança está, principalmente, no controlo de cada
um. Socorrendo-nos de um ditado
do tempo dos nossos avós “mais
vale sobrar do que faltar” e, para
sobreviver e viver uma vida minimamente estável, é certo que dinheiro não pode faltar.
Assim, o “Dicas da Poupança” reforça alguns métodos de poupança que são extremamente úteis
para conseguir sustentar os seus
gastos e viver uma vida mais desafogada.

€ USE APENAS DINHEIRO

A realidade é que as pessoas utilizam
mais cartões do que dinheiro para pagar. No entanto, o uso de cartões e a
facilidade com que os usa faz com que
gaste mais dinheiro. Se gastar dinheiro fisicamente, está a ver o dinheiro
nas mãos e vai ‘doer’ vê-lo ir embora.

€ GASTOS INÚTEIS

Faça uma lista, e reflita nos objetos
que adquiriu apenas para usá-los
duas ou três vezes. Aprenda com os
seus erros e evite fazê-lo novamente.

€ COMPRE EM SEGUNDA MÃO

Compre artigos em segunda mão.
Encontram-se preços verdadeiramente competitivos de objetos que
€ MARCAS BRANCAS
Se existem produtos aos quais não dá foram usados apenas durante um
grande importância mas que precisa curto espaço de tempo.
de adquirir, como produtos de limpeza ou higiene pessoal, poderá ser uma € PEÇA EMPRESTADO
boa aposta comprar marcas brancas, Falta-lhe uma ferramenta em casa
uma vez que grande parte destas mar- para arranjar qualquer coisa? Fale
€ A REGRA DOS 10%
Poupar 10% daquilo que recebemos cas é feita nas mesmas fábricas que com um vizinho ou amigo e evite gastar dinheiro em algo novo.
todos os meses é o conselho dado “os grandes nomes”.
pelos consultores financeiros. Pode
parecer difícil, mas se não for possível comece com um valor mais baixo, de 1% a 5% e vá sempre tentando
aumentar a sua poupança. Fazer isto
de uma forma automática é o mais
indicado, por exemplo: o dinheiro cai
na sua conta e é transferido logo para
uma conta poupança.

€ REDUZA OS CUSTOS FIXOS

Tente ao máximo cortar em tudo
aquilo que lhe retira dinheiro da conta
todos os meses, como por exemplo:
os contratos de ginásio e outros serviços utilitários. Se não vai ao ginásio
todos os meses ou se não usa Internet
no telemóvel, não há necessidade de
pagar essas coisas.

€ DEFINA METAS

Pense no valor que quer poupar e depois num valor um pouco mais baixo e num um pouco mais alto. Desta
forma nunca fica desiludido, porque o
seu dinheiro irá bater com alguma das
três metas que estabeleceu, e acaba
sempre por poupar.

€ VENDA

€ DIA DE ZERO GASTOS

€ NOVO vs VELHO

Uma vez por semana estabeleça um
dia de zero gastos. Controle o dinheiro que tem na carteira e selecione um
dia de cada semana para o manter lá.
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De certeza que há muita coisa que tem
em casa que não usa. Porque não vender? Agora é mais fácil do que nunca
com a Internet, sendo que o próprio
Facebook já tem plataforma própria
para vender os seus objetos usados.
Antes de comprar alguma coisa só
tem de pensar “já tenho isto?”, “preciso de um novo?” e vai chegar à conclusão que, em grande parte dos casos, não tem necessidade de adquirir
algo novo.

€ ESQUEÇA CARTÕES DE CRÉDITO

Podem ser uma verdadeira tentação
para se exceder naquilo que pode
comprar. Se quer ter um cartão de crédito, aconselhamos a que o mantenha
apenas para situações de emergência.
Desafio todos a adotarem estas dicas
e a preencherem um formulário no
nosso site em www.misericordiabarcelos.org/respostas-sociais/social/
onde também poderão encontrar
mais dicas da poupança.
Ana Ferreira
Coordenadora da Valência Social

Encontro de Gerações

histórias de vida

Maria Silva: as adversidades que a tornaram mais forte!
A D. Maria Barros e Silva tem uma história de vida
complicada e como a própria refere “daria um romance”. Tem algumas memórias difíceis de apagar,
mas que não lhe tiraram o entusiasmo de viver e de
estar agradecida pelas oportunidades que lhe foram
surgindo ao longo da sua jornada.
Foram as adversidades que a tornaram mais forte. Não
deixa, no entanto, de demonstrar a sua sensibilidade
quando lhe pedimos para nos contar a sua história. É , de
facto, com algumas lágrimas que nos contou o seu passado, que está mais presente que o atual, marcado como
uma tatuagem.
Foi na sequência de um trágico incêndio que a D. Maria
integrou o Lar Nossa Senhora da Misericórdia, em agosto de 2017. Um incêndio que ceifou a vida do seu primo
vizinho como causou a destruição da sua casa e de todos
os seus pertences. A tragédia foi compensada pela nova
família que encontrou no lar. Hoje, com 79 anos, acredita
que teve sorte e sente-se feliz por ter sido acolhida pela
grande família que é a Santa Casa da Misericórdia de Barcelos.
Natural da freguesia de Valdreu, em Vila Verde, nasceu a
07 janeiro de 1939, com a sua irmã gémea que faleceu ainda bébé, um episódio que a marcou para sempre.
Filha de Manuel Joaquim e de Leonor, era conhecida como
a “filha do doutor”, não pelo pai exercer a profissão de médico, mas antes por ter postura idêntica. Um marinheiro
de quem não guarda grandes memórias. O casal teve cinco
filhos, que viveram num tempo de miséria e de amargura.
Não teve a oportunidade de frequentar a escola, mas sendo uma autodidata, aprendeu as letras e, assim, a ler e a
escrever, um mérito para quem viveu numa época em que
as mulheres ainda não tinham os mesmos direitos que os
homens.
Para sobreviver, começou por trabalhar na agricultura em
casa de primos, enquanto jovem. Foi mãe solteira sem esperar, mas garante que a filha, a Maria Augusta, foi a melhor coisa que lhe podia ter acontecido. Numa época em
que os julgamentos públicos eram cruéis, a D. Maria teve
de lidar com as más linguas e maus feitios. Ainda assim,
construiu a sua vida dedicando-se a fazer o bem.
Trabalhou na Póvoa de Varzim e em Caldelas, na função
de ajudante de cozinha e empregada de quartos, em pensões. A Maria Augusta juntava-se à mãe nas férias, para
brincadeiras que lhe marcaram a infância.
Mais tarde, a D. Maria foi viver para Lisboa, onde desempenhou a função de ama de um menino. Manteve-se por
lá uns dois anos até à morte da mãe, que a levou a regressar à terra. Tornou-se, então, cuidadora do pai, até ao seu
falecimento. Foi nessa altura também que se mudou para
a casa da sua infância, onde se manteve até ao fatídico
incêndio. A vida de cuidadora foi sempre pesada e dificil.

Foi, mais tarde, quando se encontrou sozinha que renasceu.
Felizes acontecimentos surgiram, com o casamento da
Maria Augusta, entretanto emigrada em França, e o nascimento da primeira neta, kenza. De facto, durante três
anos, foi para França a cuidar da neta, apesar do entrave
que era o desconhecimento da língua. Mais tarde, a felicidade foi redobrada com o nascimento do segundo neto, o
Ryan. A Maria Augusta e os seus netos são o seu orgulho.
Recorda com carinho como a filha era inteligente na escola. E esse amor é recíproco. Maria Augusta faz questão
de agradecer à mãe pela sua existência e por ser maravilhosa. No verão, passam sempre tempo de qualidade em
família na Nazaré.
Por opção, a D. Maria prescindiu de relacionar-se com
o género masculino e viveu uma vida dedicada à igreja,
sendo catequista e fazendo parte do coro.
A sua paixão pela música manteve-se no lar, uma vez
que integrou desde logo o coro sénior institucional. Esta
é apenas uma das vertentes de que mais gosta. É muito
ativa, alinha em todas as atividades: gosta de passear, de
cantar, de fazer ginástica, de jogar boccia, ou seja, de ocupar o seu tempo saudavelmente.
Partilha o quarto com a D. Carolina, que está já a caminho
dos 106 anos, e considera-se a sua guardiã.
Por estar tão apegada à sua terra, faz questão de ser apelidada de "Vila Verde", não esquecendo, assim, as suas
origens.
Às vezes a sua memória a trai, mas ainda há muito para
viver e descobrir.
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Misericórdias: a origem e disseminação
Vai ficando cada vez mais longínquo o dia 15
de Agosto de 1498, a data do surgimento da
Misericórdia de Lisboa e a posterior e enorme explosão de congéneres pelo território
nacional e ultramar. Razão para evocar a incontornável figura da sua criadora, a Raínha
D. Leonor, Regente, viúva de D. João II já que
o legítimo governante, o Rei D. Manuel I se
encontrava por terras de Castela na tentativa de resolução de problemas de sucessão de
“nuestros hermanos”.
D. Leonor, acolitada pelo seu confessor Frei Miguel Contreiras e alguns nobres do Reino, um
grupo que haveria de, nesse dia, em plena Sé de
Lisboa, na Capela da Terra Solta, deixar um testamento que teria continuidade até aos dias de
hoje.
Verdade seja dita - a Irmandade, com a doutrina
assente nas Obras de Misericórdia, não era um
facto inédito no Reino e no mundo cristão já que
similares e hipotéticas confrarias vocacionadas
para o mesmo fim se encontravam disseminadas,
sem fronteiras. Penso já aqui, nestes meus devaneios o haver mencionado, inclusivé a sua alusão
em 1504 no documento que chegou até nós, a
escritura do Milagre das Cruzes em que aparece
adornada com o nome de Misericórdia.
Voltando ao cerne da questão, a Irmandade
da Misericórdia haveria de se distanciar das já
existentes quando optou por um tipo de magna-carta, o seu monumental Compromisso de 1500
onde estavam esparramados os princípios orientadores da sua essência e prática.
A este assunto, ainda hoje, importantíssimo para
o suporte existêncial e prática das Santas Casas,
poderemos voltar um dia, se tal nos for consentido e a oportunidade aproveitada enquanto Irmão
colaborador neste Encontro de Gerações.
Seguindo o rumo da História - quando o Rei D.
Manuel I regressou a Portugal foi confrontado
com a existência da tal Misericórdia de Lisboa,
uma realidade que caiu no goto do Monarca e a
vontade expressa e natural de haver ficado registada nas Ordenanças do Reino, hoje passíveis de
confronto na Torre do Tombo.
O impacto do acontecimento haveria de provocar
no mesmo D. Manuel I, a iniciativa de ordenar o
envio de mensagens a um diminuto grupo de cidades, importantes do país, dando-lhes conhecimento do Facto e aconselhando mesmo a criação
de uma Misericórdia local. Certamente que este
processo ficou subordinado às condições e ao estabelecimento de comunicações através de men24

sagens, sem dúvida moroso, porque o telégrafo e
a Internet era coisa que demoraria séculos a serem implementados.
Segundo este legítimo raciocínio existem Misericórdias Portuguesas que ainda hoje vegetam na
obscuridade da ignorância, infelizes por desconhecerem a data da fundação da sua Casa por não
se encontrar descrita nas Ordenações Manuelinas - motivos que a razão desconhece.
Esta verdade não travou o legítimo raciocínio de
alguns historiadores portugueses que ao assunto
dedicaram muito da sua atenção. Todavia, não
faço parte dessa pléiade de iluminados - assumo
a humildade de confessar nunca ter usufruído da
felicidade de algo descobrir no tempo que vegetei
pelas Catacumbas da Nossa História, limito-me
à verdade dos factos.
Felizmente, não sou caso único porque outros,
uns já idos e outros, felizmente, ainda vivos, também alimentaram e comungam do mesmo pensamento.
Assim sendo, prostrado no sossego da minha
dimensão cognitiva, limito-me a assistir a manifestações absurdas e desconexas – impávido e
sereno, deixo essa mesma história rolar até ao dia
em que uma tempestade varra a memória de alguém e lembre que, entre os anos de 1498 e 1500,
o telégrafo era coisa que não existia e a internet,
um palavrão do inferno. É que do meu ano de
nascimento ainda tenho a cédula da Conservatória!
Um desafio para os mais conscientes!
Ilídio Torres | Irmão da SCMB
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Encontro de Gerações Canal
O canal oficial da Santa Casa
da Misericórdia de Barcelos Encontro de Gerações - lançou ao longo do quadrimestre várias reportagens com
temáticas de interesse para a
comunidade.
As quatro que apresentamos
são apenas sugestões.
O nosso destaque vai para
a reportagem "Viver até ao
fim" que pretende ser um
apoio para todas as famílias
que atravessam momentos
de grande dificuldade perante a iminência da morte de
um ente querido. Viver até ao fim
Consulte o nosso canal de
youtube, subscreva-o e dê-nos a sua opinião.

O Infantário Rainha
Santa Isabel
Localizado numa zona privilegiada
da cidade, encontra-se situado na
margem do Rio Cávado, o Infantário
Rainha Santa Isabel dá resposta em
creche (dos 4 aos 36 meses) e pré-escolar (a partir dos 3 anos).
São 32 anos a construir boas memórias nas crianças que acolhemos.
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A abordagem paliativa visa melhorar a qualidade de vida dos doentes e das
suas famílias, que enfrentam problemas decorrentes de uma doença incurável com prognóstico limitado. A psicóloga Sofia Miranda explica-nos de que
forma é desenvolvida esta abordagem e como é possível entender e atenuar a
dor neste processo.

A Terapia Ocupacional Dia da Fotografia
A Terapia Ocupacional atua na reabilitação dos doentes que por alguma
condição clínica deixaram de conseguir realizar atividades da vida diária.
A terapeuta Rosa Rodrigues explica-nos a importância desta terapia na
reestruturação física, e também mental, dos utentes.

De forma a assinalar o Dia Mundial da Fotografia juntamos idosos e
crianças, que no Jardim das Oliveiras, no Lar Santo André, deram asas
à imaginação e exploraram as potencialidades das máquinas fotográficas.
Seguiu-se um almoço convívio e,
mais tarde, a apresentação do resultado da sessão fotográfica. Foram
momentos partilhados com muito
carinho e entusiasmo pelas diferentes
gerações.
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Próximas atividades

Música: Verdinho

Institucional

Ai! verdinho, meu verdinho, já saíste da videira,
Escorrega devagarinho, apaga-me esta fogueira.
Que importa o verde ser verde, se nos faz cantar na rua,
Ai! verdinho, meu verdinho, não há cor igual à tua.
Ai! verdinho, meu verdinho, ouve bem o que te digo,
Não há pedras no caminho, quando tu andas comigo.
Ai! verdinho, meu verdinho, só tu és o meu amor,
Só o verde bem verdinho, vai à mesa do senhor.
Ai! verdinho, meu verdinho, esquecer-te não há maneira,
Tu prá mim és pão e vinho, e cor da minha bandeira.
Utentes LRDL
Provérbios
Se em outubro te sentires gelado, lembra-te do gado.
Quem planta no outono, leva um ano de abono.
Se o inverno não erra caminho, têmo-lo pelo são martinho.
						
Utentes LM
Receita: Bolo de Castanhas
Ingredientes
500 g de castanhas cozidas e reduzidas a puré
250 g de açúcar
125 g de margarina derretida
5 ovos
2 colheres de chá de fermento em pó
Preparação
Cozem-se as castanhas e reduzem-se a puré com a varinha mágica.
À parte batem-se as 5 claras em castelo.
Reserva-se. Misturam-se as gemas, o açúcar e a margarina. Por fim
envolve-se o puré de castanhas, o fermento e as claras. Vai ao forno
em forma untada durante cerca de 30m.
Utentes LNSM
Qual a diferença entre um cão e um gato?
Um cão olha redor e pensa:
- Hum... Estas pessoas dão-me de comer, abrigam-me, fazem-me
festas, tratam de mim...
Devem ser Deuses!!!
Um gato olha em redor e pensa:
- Hum... Estas pessoas dão-me de comer, abrigam-me, fazem-me
festas, tratam de mim...
Eu devo ser um Deus!!!
Utentes LSA

-Novembro
Assembleia Geral Ordinária
- Dezembro
Assembleia Geral Ordinária
Ceia de Natal
- Janeiro
Cerimónia de Tomada de Posse dos
Órgãos Sociais

Infância
- Novembro
S. Martinho
Comemoração do Dia Mundial dos
Direitos das Crianças
-Dezembro
Festas de Natal
Musical de Natal
- Janeiro
Cantar dos Reis
- Fevereiro
Dia dos Namorados

Terceira Idade
- Novembro
S. Martinho
Festa de Santo André
-Dezembro
Festas de Natal
- Janeiro
Cantar das Janeiras
- Fevereiro
Missa Dia do Doente
Social
- Dezembro
Campanha de Natal
Fique atento às nossas atividades em
www.misericordiabarcelos.pt

Adivinha
Qual é coisa, qual é ela,
Que é redonda como o Sol,
Tem mais raios do que uma trovoada
E anda sempre aos pares?

Utentes CSCMENC
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(solução: a roda de uma bicicleta)

UM MUNDO
DE HISTÓRIAS
PARA VER
SUBSCREVA NO YOUTUBE:
ENCONTRO DE GERAÇÕES CANAL

