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levado a uma constante evolução na forma de 
por à disposição dos mais necessitados meios que 
permitam minimizar ou suprir carências.

Para levar ao conhecimento da comunidade 
a sua atividade, ao longo dos últimos anos, tem 
sido publicado um boletim informativo, sendo 
agora o momento de se aderir a novas formas de 
comunicar, daí ter surgido o “sítio” da Santa Casa 
de Misericórdia de Ponte de Lima. Fazemo-lo com 
o intuito de dar a conhecer o porquê da existência 
de Instituição, o que é e o que faz.

A Mesa Administrativa da Santa Casa de 
Misericórdia de Ponte de Lima avançou, no ano 
de 2009, com o projeto de construção de uma 
obra importantíssima na freguesia de Arcozelo: o 
denominado Centro Comunitário da Santa Casa, 
com o objetivo de responder a várias carências de 
âmbito social existentes a nível concelhio.

Concluída a obra procedeu-se à abertura do 
concurso e à adjudicação dos equipamentos, 
estando as valências Lar de Idosos, Centro de 
Dia, Assistência Domiciliária e Creche equipadas, 
prevendo-se a sua abertura durante este mês de 
Agosto, pois já estão assegurados os respetivos 
protocolos de cooperação. Quanto à valência 
Cuidados Continuados, espera-se a publicação 
do Despacho de autorização para celebração de 
protocolo e posterior abertura do concurso do 
equipamento e início de atividade.

São estes os motivos que nos mobilizam.
Em nome da Mesa Administrativa saúdo 

com um abraço muito solidário toda a sociedade 
Limiana e em especial os Irmãos desta Santa Casa, 
todos os voluntários e funcionários que prestam 
serviço nesta tão nobre Instituição.

O Vice-Provedor,

Alípio de Matos (Dr.)

Editorial

As Santas Casas de Misericórdia têm procurado 
diminuir o sofrimento, a exclusão e a desigualdade 
social, praticando as obras de misericórdia quer as 
espirituais quer as corporais.

Ao longo dos séculos a sua atividade tem 
incidido, particularmente, na proteção aos mais 
necessitados, com particular incidência na Saúde. 
Assim foi na de Ponte de Lima que ao longo dos 
tempos, teve vários hospitais: o Hospital dos 
Gafos, o Hospital dos Peregrinos, o Hospital da 
Praça, o Hospital da Porta de Souto ou Hospital 
de Fora e em pleno século XX o hoje denominado 
Hospital Conde de Bertiandos.

A Santa Casa de Misericórdia de Ponte de 
Lima teve o seu Compromisso aprovado em 02 de 
Agosto de 1530, por alvará do rei D. João III, faz 
este ano 485 anos de existência.

No contexto atual que o País atravessa a 
missão das Santas Casas tem sido “fundamental” 
e “indispensável” para a sociedade portuguesa, 
tornando-se “ portos de abrigo” para muitas 
famílias afetadas pela crise económica.

Apesar da situação de crise a Santa Casa de 
Misericórdia de Ponte de Lima continuou, além do 
cumprimento da sua missão nas várias valências, 
a fazer grandes investimentos materiais, quer nos 
equipamentos e propriedades existentes quer em 
novos equipamentos, bem como na formação dos 
seus recursos humanos.

Assim, apesar da sua vetustez, a Santa Casa 
de Misericórdia de Ponte de Lima, continua 
atenta aos mais desfavorecidos, não só através da 
manutenção das diversas valências que possui, 
mas também criando outras que vão ao encontro 
das novas realidades sociais e que respondam às 
suas necessidades.

Com os seus quase cinco séculos de história 
a Santa Casa de Misericórdia de Ponte de Lima 
continua com a pujança de quem é jovem, 
adaptável à modernidade e a novos processos 
e meios de atuação. Essa forma de estar tem 

VEMOS A LUZ
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BENFEITORES DE OUTROS TEMPOS …

O ANTIGO ULTRAMAR NO ARQUIVO 
DA MISERICÓRDIA

(Apontamento)

Entre a numerosa documentação 

referente a heranças de benfeitores 

guardadas no arquivo da Santa Casa 

da Misericórdia de Ponte de Lima, 

avultam os Testamentos.

Com quase uma centena de 

disposições ordenadas pelos 

falecidos, obrigando ao cumprimento 

de legados de missas, dotes para 

orfaõs, distribuição de várias esmolas 

(alimentação e vestuário),oferta de 

prédios rústicos e urbanos dentro e 

fóra do concelho, trata-se duma série 

importante dessa unidade cultural da 

instituição.

Com começo no ano de 1553, 

entrando já no século XX, os 

benfeitores eram na sua maior parte 

da nobreza local, proprietários e 

capitalistas, mas outros de concelhos 

vizinhos.

Assim, no rol de Irmãos 

benfeitores, encontramos gente dos 

municípios de Ponte da Barca, Arcos 

de Valdevez, Vila Verde e Paredes de 

Coura.

A presença desses compatriotas 

no Oriente, em África e no Brasil, 

permitiu arrecadar verbas que muito 

contribuíram para respostas sociais 

solicitadas nesses tempos, tal como 

hoje.
Pórtico da Igreja da Misericórdia

 (1)   Dirigiu o Governo daquela antiga província ultramarina entre 1921-1923, sendo assinaláveis as suas acções em prol da cultura, educação e desenvolvimento urbano.
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Também, alguns dos valores 

reunidos permitiram melhorar a sede 

da instituição, ora o seu hospital 

que até 1927 funcionou no Adro da 

Matriz, ora a sua Igreja ou outras 

dependências da confraria.

No nosso contributo pare este 

Boletim Informativo, resolvemos 

elaborar um apontamento sobre as 

heranças ou ofertas provenientes de 

desempenho de funções ou cargos no 

antigo Ultramar.

Seguem então algumas notas 

sobre a “presença” da Misericórdia 

de Ponte de Lima em três ex-colónias, 

isto é, bens ou dinheiros deixados por 

quem por lá esteve radicado!

Angola

- Capitão  Cristóvão de Ilhade, 

da freguesia da Labruja. Redigiu 

sua disposição testamental  em 13 

de Janeiro de 1628, então preso na 

fortaleza de Massangano.

O nosso conterrâneo foi um 

dos militares presos pelas revoltas 

militares e outras motivações, num 

espaço de memória colectiva entre 

portugueses e angolanos, pois 

ainda hoje é recordada a Batalha de 

Massangano,

Recorde-que, que pelo Decreto 

número 81 de 28 de Abril de 1923, 

um outro Pontelimense, o futuro 

general Norton de Matos, resolveu 

classificar alguns edifícios e ruínas 
em Monumento Nacional, aquando 

ocupou o cargo de Alto Comissário 

em Angola. 

Massangano, é um presídio 

localizado no município de 

Cambambe, antiga  província do 

Cuanza Norte, que dista centena 
Ruínas da Fortaleza de Massangano

e meia de quilómetros da capital, 

Luanda.

Índia

- Gaspar Dantas, de S. Martinho 

da Gândara, testamento redigido a 1 

de Julho de 1591, estando o Irmão em 

Chaúl 

- António de Barros, estabelecido 

em Damão, celebrou seu testamento 

em 25 de Abril de 1637

- António Correia, natural 

de Souto de Rebordões. O seu 

testamento  regista a  particularidade 

de ter sido escrito quando viajava  na 

nau Londres, de regresso  da Índia, 

para onde se deslocaram em 1614

- Paulo Pereira de Mesquita
Nobre e rico, filho de Damião 

Pereira do Lago e Leonor de 

Alvarenga, era irmão de Maria 

Borges de Mesquita, mãe do nosso 

Beato Francisco Pacheco 8C.1585-

1626).

- Paulo Mesquita esteve na India 

onde arrecadou fortuna. Regressado 

a Ponte de Lima, residia no bairro das 

Pereiras, e fundou em 1678 a capela 

tumular da família no convento de 

Santo António dos Frades capuchos, 

desde 1977 integrada no Instituto 

Limiano – Museu dos Terceiros.

No arco do templozinho, 

construído á entrada da sacristia, lá 

está a data a que aludimos atrás, e 

no centro, a imagem da Senhora da 

Graça, escultura de finais do século 
XV, uma das atrações de visita 

obrigatória.

Dez anos depois da fundação 

da capela, isto é em 1688, ao ser 

admitido como Irmão, o fidalgo doou 
dois mil cruzados para obras julgadas 

necessárias.

Pelo seu testamento, aprovado em 

14 de Março de 1704, a Irmandade 

receberia bens de raiz e mais cinco 

mil cruzados em dinheiro para 

prosseguirem melhoramentos.

Moçambique

- Francisco Silveira, testamento 

celebrado no ano de 1572

Deixamos assim um apontamento 

sobre Amigos da nossa instituição 

desde há quatrocentos anos

 (1)    No Arquivo da Misericórdia, existe o livro de correspondência chamado – Cartas da India – onde foram registadas informações trocadas sobre heranças no Oriente, 
nomeadamente Chaúl.
Esse território esteve sob administração portuguesa desde 1521 até 1740, e fica situado a 60 kms de Bombaim e 350 kms de Goa. Hoje, designado de Revdanda, teve nos 
tempos coloniais Santa Casa da Misericórdia e hospital, entre outras instituições fundadas pela nossa colónia.

Adelino Tito de Morais
(Secretário da Mesa Administrativa)
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A Santa Casa da Misericórdia de Pon-
te de Lima continua o seu investimento na 
recuperação dos seus bens Patrimoniais/
artísticos moveis nomeadamente pintura, 
neste sentido está a ser intervencionada 
uma Bandeira de Procissão composta por 
duas pinturas a óleo sobre tela de estilo 
Barroco de escola denunciado pela qua-
lidade técnica e de execução com os tons 
característicos deste estilo.

Pintadas sobre painéis de madeira ou 
sobre a tela, em forma de quadros ou pen-
dões, as bandeiras das Misericórdias são, 
desde os primórdios destas instituições, os 
seus símbolos exteriores mais representati-
vos. A iconografia utilizada, habitualmente 
e de forma generalizada, consubstancia as 
virtualidades espirituais da sua origem e 
ajustam-se às características fundamentais 
destas instituições.

Descrição iconográfica
A Bandeira da Misericórdia de Ponte de 

Lima tem num dos lados, a parte da frente, 
representada a imagem de Nossa Senhora 
da Misericórdia, com um vasto manto azul 
celeste, aberto por mãos de anjos, sob o 
qual se abrigam representantes de todos os 
grupos sociais. Do outro lado representa-se 
o oitavo passo da Paixão de Cristo. 

A criação da imagem da Virgem da Mi-
sericórdia remonta ao começo do século 

  PATRIMÓNIO RESTAURADO

XV, quando, em consequência  da pes-
te, o terror da doença impeliu os cris-
tãos para a necessidade de protecção 
sobrenatural, que se consubstanciou no 
recurso à protecção de Nossa Senhora. 
Surgem, assim, as primeiras pinturas, 
representando a imagem da Virgem 
Maria, que resguardava das «flechas» 
da peste os fiéis de todas as condições 
sociais, do Papa e Imperador aos mais 
humildes, abrigados sob o seu man-
to. Esta representação da Virgem, sob 
a denominação da Virgem do Manto 
Protector ou Virgem da Misericórdia, 
estava largamente difundida por toda a 
Europa, quando foi fundada a Miseri-
córdia de Lisboa.

Não surpreende, pois, que tenha 
sido adoptada esta invocação e a res-
pectiva imagem para Padroeira da 
nova instituição, que, conforme se de-
clara no Prólogo do seu Compromisso, 
tinha como protectora: “a Madre de 
Deus, Virgem Maria da Misericórdia”.

Deste modo, nas figuras que tra-
dicionalmente aparecem representa-
das, sob o manto protector da Virgem 
da Misericórdia, encontramos, em 
primeiro plano: um Papa, lembrando 
Alexandre VI, que confirmou o pri-
meiro Compromisso da Santa Casa de 

Lisboa; um Rei, em homenagem a D. 
Manuel, ou D. João III; uma Rainha, 
em homenagem a D. Leonor. Em se-
gundo plano encontram-se figuras de 
príncipes, nobres, clérigos e frades, ca-
valeiros, vassalos e pessoas de aspec-
to humilde e sofredor. Sob pressão da 
Ordem da Santíssima Trindade, em 12 
de Setembro de 1575, a Santa Casa de 
Lisboa resolveu que se representasse 
na bandeira, além do Rei e da Rainha, 
um religioso da mesma Ordem, de as-
pecto grave e macilento, ajoelhado e 
de mãos levantadas, acompanhado das 
letras F.M.I. - Frei Miguel Instituidor 
- numa alusão directa a Frei Miguel 
Contreiras. 

Filipe III de Espanha por alvará 
de 26 de Abril de 1627 determinou 
que todas as Santas Casas seguissem 
o exemplo da Misericórdia de Lisboa, 
mandando acrescentar a representação 
do frade trino nas suas bandeiras. Desta 
forma se assinalava publicamente que 
a Virgem Mãe protegia as várias condi-
ções sociais, fraternalmente unidas na 
Irmandade da Misericórdia, caracterís-
tica do verdadeiro espírito cristão que 
esteve na sua origem.

Remoção de ceras dos suportes 
(linho) das pinturas originais

Operações para o desengradamento das pinturasAntes da Intervenção

Aplicação de bandas Testes: Abertura de janelas de 
observação/diagnóstico

in “, págs 61- (Santa Casa da Misericórdia de Santarém) - Cinco Séculos de História”, Martinho Vicente Rodrigues, Santarém, 2004
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No outro lado aparece a representação 
dedo oitavo Passo da Paixão de Cristo, 
Jesus carregando a cruz a caminho da sua 
crucificação é um episódio da vida de Je-
sus relatado nos quatro evangelhos ca-
nónicos e um tema muito comum na arte 
cristã, especialmente nas catorze estações 
da cruz, conjuntos que actualmente se en-
contram em praticamente todas as igrejas 
católicas. Porém, o tema aparece também 
em outros contextos, incluindo obras sin-
gulares e ciclos da Vida de Cristo ou da 
Paixão de Cristo. Outros nomes são Pro-
cissão ao Calvário e Caminho do Calvário, 
sendo que Calvário ou Gólgota se referem 
ao local da crucificação, fora de Jerusalém. 
A verdadeira rota seguida é comummente 
chamada de Via Dolorosa em Jerusalém, 
embora o caminho específico tenha varia-
do ao longo dos séculos e continue sendo 
tema de debates.
O episódio é mencionado, sem muitos de-
talhes, nos quatro evangelhos canónicos: 
Mateus 27:31-33, Marcos 15:20-22, Lucas 
23:26-32 e João 19:16-18. Com excepção 
de João, todos incluem Simão Cireneu, que 
foi recrutado pelos soldados romanos para 
ajudar a carregar a cruz. Académicos mo-
dernos, baseando-se em descrições de cri-
minosos carregando a trave horizontal da 
cruz feitas por Plauto e Plutarco, geralmen-

Maria Madalena a chorar, limpando as 
lágrimas com um lenço que segura na 
mão esquerda surge nesta representa-
ção por trás de Maria; Também em 3º 
plano do lado direito está representado 
Simão surge por trás de Jesus ajudan-
do-o a segurar a cruz; em 4º plano a 
cidade de Jerusalém.

A nível técnico nesta intervenção 
foi testada a resistência da tela para a 
remoção das reentelagens a cera resul-
tante de intervenção anterior, após veri-
ficar-se que as telas tinham resistência 
suficiente para este tratamento, execu-
tou-se a sua remoção pois estavam a 
danificar seriamente as pinturas devido 
ácidos orgânicos libertados pela cera. 
Após a remoção, o tardoz da tela foi 
limpo, a camada cromática limpa por 
via química húmida, aplicou-se bandas 
e inserção de remendos com materiais 
e técnicas recomendadas, adequadas e 
testadas nacional e internacionalmente, 
a nível da reintegração optar-se-á pela 
reintegração mimética pois é o método 
eticamente correcto para o tipo de lacu-
na que estas pinturas apresentam. 

                                                                                
    Conserv’arte

 Dr.ª Tânia Teixeira Lopes

te interpretam a descrição evangélico 
como relatando que Jesus - e depois 
Simão - carregou apenas o pesado pa-
tíbulo, a trave horizontal, até um poste 
(stipes), que ficava permanentemente 
fincado na terra no Gólgota . Porém, 
na iconografia cristã de Jesus e Simão, 
eles aparecem geralmente carregando a 
cruz completa.

Apenas Lucas menciona as “mu-
lheres de Jerusalém”, cujo número foi 
depois, nas obras patrísticas e na arte 
cristã, expandido para incluir as Três 
Marias e a Virgem Maria. Este encon-
tro é geralmente localizado nos portões 
da cidade, como na maioria das pintu-
ras, que também as mostram seguindo 
Jesus e este virando para falar com 
elas. 

In “Jesus carregando a cruz Wiki-
pédia”; “Iconografia Matiz Net”. 

 O tema desta pintura é composto 
em 1º plano pela personagem de Cristo 
ajoelhado, com o joelho direito apoia-
do e a perna esquerda flectida. Com a 
cruz completa sobre as costas pousa-
da no ombro esquerdo; em 2º plano 
do lado esquerdo surge Maria mãe de 
Jesus com olhar doce parecendo con-
sola-lo; em 3º plano está representada 

Grade da bandeira com uma 
das pinturas desengradada

Pintura depois de desengradada 
ainda com reentelagem

Aspecto da tela (suporte) da pintura 
original após a remoção da reentelagem

Operações para o desengradamento das pinturas

Testes: Abertura de janelas de 
observação/diagnóstico

Pormenores após 
limpeza química 
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Um novo ano civil se iniciou... Com ele, surgiram momentos especiais para as crianças e ainda 
mais para os adultos.
Momentos em que nos lembramos de como foi a nossa própria infância e de como com simplicidade 
podemos recordar inúmeras tradições que recebemos dos nossos pais e avós e passarmo-las aos 
nossos filhos com o gosto e orgulho de quem sente nas suas origens as raízes da pessoa que é.

Desde o Dia de Reis ao Carnaval, passando pela “serrada da velha”…

Não podemos esquecer o dia de Ponte de Lima em que dos pequeninos aos maiores todos 
foram reis e rainhas…

…Dia do Pai e visita dos Zés…

Com muita alegria chegou a Primavera e a Páscoa…
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Com o mês de maio chegou a tradição e muitos miminhos para as mães!

No Dia Internacional da Família, escola e família tornaram-se num só e os pais 
brindaram a nossa entrada com trabalhos cheios de ternura e carinho.

No Dia Mundial da Criança houve muita diversão: pintura, teatro, insufláveis e um 
piquenique…até os nossos avozinhos da escola nos mimaram neste dia!

A Feira do livro proporcionou-nos momentos ricos em fantasia e muita imaginação.
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A visita matinal à vaca das cordas, na Casa do Conde d’Aurora, e também a visita à Capela de 
S. João, com um momento mais calmo na Capela e um momento de folia no adro a dançar!

Com muita alegria visitamos o Festival dos Jardins…
Mas porque o ano letivo está a chegar à sua fase final, importa dar um carinho especial às 
crianças que terminam esta etapa e passam para o 1º ciclo: os Finalistas do Jardim de Infância! 
Por esse motivo, fazemos a festa de finalistas, em que, por vezes, nos despedimos de crianças 
que cresceram connosco desde os seus primeiros meses e a quem agora damos asas para voar 
mais longe. As lágrimas por vezes vertidas, essas, não são de tristeza, não! São antes já de 
saudades e repletas de lembranças de cada um deles! São de alegria pelo privilégio que tivemos 
de os conhecer e ajudar no seu percurso!  

Assim, depois da emocionante viagem que fizemos, desejamos a todos quantos fizeram parte 
desta aventura, uma pausa descansada e um ótimo recarregar de pilhas! Até setembro!
    

As educadoras e ajudantes de ação educativa
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Mais um ano que chegou ao fim …. ,ainda há bem pouco tempo iniciamos o nosso ano 

escolar e num abrir e fechar de olhos ele chegou ao fim!!!

Num frenesim de atividades iniciamos o tema do nosso Projeto Curricular de 

Estabelecimento “Saber ser, saber estar”, neste ano letivo de 2014-2015 dedicado à 

descoberta do “Eu e os contextos”.

A escolha deste tema foi baseada na necessidade crescente de formarmos cidadãos 

conscientes, responsáveis e dotados da noção que a existência e convivência em 

sociedade pressupõem e implicam o respeito por todos os elementos envolvidos.

O nosso primeiro objetivo foi traçado no sentido de permitirmos que a criança se 

descobrisse como parte integrante da comunidade, que formasse uma imagem 

positiva de si própria e descobrisse a importância que as suas atitudes podem assumir 

nas suas vidas.

Ao longo das atividades procurou-se que a criança se sentisse parte integrante da 

sociedade que o rodeia, inicialmente num contexto de sala (posteriormente alargado a 

todas as salas de atividades), depois integrada no seio familiar e alargado finalmente 

à sociedade circundante (Biblioteca Municipal, Arquivo Municipal, piscina, Quinta de 

Pentieiros, atividades de cariz social e tradicional, etc…).

Permitindo que as crianças desenvolvessem a sua autonomia de forma cada vez mais 

crescente, foram estabelecidas regras de convivência para a adoção de boas práticas 

socais em qualquer ambiente educativo, favorecendo deste modo a socialização.

Porém este trabalho não se deve só á equipa pedagógica do Jardim Infância, pois 

o trabalho coadjuvado pela família tem agora de ser reforçado, e assume um papel 

importantíssimo na construção da personalidade de cada criança.

A participação dos nossos encarregados de educação, ao longo deste ano letivo 

que encerra, merece um grande destaque pois a taxa de envolvimento parental nas 

atividades propostas, chegou quase sempre aos 100%, o que a nosso ver é digno de 

reconhecimento.

Realçando a participação de todos os pais, familiares e amigos comprovamos que, tal 

como foi dito numa das nossas atividades: a escola e a família são a união perfeita.

Por isso finalizando, com a certeza que muito foi feito ao longo destes meses, que 

muito ficou para fazer, que a saudades já habita nos nossos corações por vermos 

partis os nossos finalistas, esperamos ansiosamente pelo início do ano letivo com a 

certeza que estaremos cá para continuar o nosso trabalho com o tema “Eu e o outro”, 

contando desde já com a vossa colaboração incondicional, à qual já nos habituamos.

A todos muito obrigado e BOAS FÉRIAS.
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(…) 
“É que das terras que tenho 

visto, 
Por toda a parte por onde 

andei, 
Nunca achei nada mais 

imprevisto, 
Terra mais linda nunca 

encontrei!” 
António Feijó 

 

Dia… 

Mãe… 

Pai… 

Afetos… 

Família… 

“Era uma vez… 
Todos os dias… 

Todas as 
noites… 

Livros para… 
Ler e reler… 
Imaginar e 
brincar… 

Livros para… 
Desfrutar!” 

Atividades e Valências Jardim de Infância
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“Linda é a melodia 

A verdade e as danças, 

Mas o melhor do mundo 

São as CRIANÇAS!” 

Fernando Pessoa 

Atividades e Valências Jardim de Infância
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“Fica nesta escola 
Toda a minha infância 

Os melhores tempos de criança. 
Para viver sem ela, 

Como é que eu vou fazer… 
Somos Finalistas da Santa Casa, 

Recordações vão ficar. 
Auxiliares e Educadoras 

Um obrigado, eu vou deixar….” 
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Temos noção de que 
a Comunidade tem 
conhecimento dos motivos 
pelos quais os jovens 
estão acolhidos. Contudo, 
é importante reforçar que 
têm aplicada uma Medida 
de Promoção e Proteção com o intuito de serem 
afastados e protegidos de situações de risco/perigo a 
que estavam sujeitos. 
Alguns jovens são encaminhados pelas CPCJ´s, outros 
pelos Tribunais de todo o país, nomeadamente, da Ilha 
da Madeira, Lisboa, Aveiro, etc. 
Os motivos da institucionalização são diversos. Segundo 
o Relatório Anual elaborado pela Segurança Social – 
CASA 2014, os Lares de Infância e Juventude (LIJ´s) 
acolhem jovens cada vez mais velhos, principalmente 

entre os 15 e 17 anos, de fora 
do distrito do agregado familiar 
de origem e com problemas de 
comportamento. 
Muitos dos problemas a nível 
comportamental derivam da 
falta de supervisão familiar, 

exposição a modelos familiares desviantes e à existência 
de negligência a todos os níveis. 
São jovens com este perfil que vêm para o Lar de Jovens 
de Ponte de Lima, completamente desenraizados, 
onde o papel da Comunidade é essencial. Por isso, foi 
realizado um I Encontro em Comunidade no Lar com 
a perspetiva de integrar os jovens na Comunidade 
Limiana. Deste modo, apelamos ao voluntariado e 
convidamos todas as pessoas a fazerem parte desta 
missão. 

S. José, comemorado a 19 de março, é padroeiro do Lar de Jovens D. Maria Pia/S. José. Como tal, todos os anos, 
festejamos esta data, contando com a presença de todos os jovens acolhidos, funcionários e elementos da Mesa 
Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima. 

Comemoração do Dia  de S .  José (março)

O LAR NA COMUNIDADE



Lar de Jovens D. Maria Pia/São JoséAtividades e Valências
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Campanha do Laço Azul  (abr i l )

 I  Encontro com a Comunidade –  O Lar  de Jovens em Ponte de L ima 

DIA DA FAMÍLIA –  15 DE MAIO

O Lar de Jovens D. Maria Pia/S. José acolhe jovens abrangidos 
pela Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, de 1 
de setembro de 1999 (Lei nº 147/99), proporcionando um 
acolhimento seguro com os cuidados essenciais para o normal 
desenvolvimento dos jovens. 
Muitos dos jovens que acolhemos tem, na sua história de vida, 
acontecimentos de maus-tratos que deixam marcas, não só 
visíveis, mas também as que afetam o seu percurso, o seu 
desenvolvimento, o seu ser.  
Nós, enquanto ser institucional de último recurso, procuramos 
ser elementos de reparação emocional, conscientes de que a 
prevenção em rede deverá ser o primeiro passo para travar os 
maus-tratos.
Enquanto Lar de Infância e Juventude, é nossa missão ajudar 
os jovens a (voltar a) sorrir e acreditar que a felicidade é uma 
meta que está ao seu alcance, sendo o seu porto seguro.
Neste âmbito, no mês de abril, unimo-nos à Campanha do 
Laço Azul, Mês da Prevenção dos Maus-tratos na Infância, para 
reforçar a importância da prevenção e apelar à responsabilidade 
coletiva e comunitária.

No dia da Família, ao realizar 
o I Encontro em Comunidade 
no Lar de Jovens, pretendeu-
se dar conhecimento da nossa 
realidade enquanto Instituição, 
dos nossos jovens, da nossa 
casa, das nossas necessidades 
e dificuldades. 
O Lar teve o gosto de receber 
os representantes de algumas 
Entidades parceiras, onde 
foi possível vivenciar um 
momento de convívio e troca de 
impressões com o objetivo de 
vir a proporcionar um trabalho 
conjunto mais eficaz com estes 
jovens.
Agradecemos os envolvidos que 
muito contribuíram para tornar 
esse dia possível, o primeiro 
passo de um longo caminho em 
conjunto. 



Lar de Jovens D. Maria Pia/São JoséAtividades e Valências
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No dia 28 de maio, no mesmo sentido, 
a Professora Céu e o Professor Nuno, 
professores de Físico Química e Biologia 
da Escola Profissional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima, 
deslocaram-se voluntariamente ao Lar, 
onde realizaram experiências científicas 
simples com os jovens. 
São momentos como este que enriquecem 
os dias dos nossos jovens e que tanto 
contribuem para o seu desenvolvimento 
a todos os níveis e para a integração na 
nossa Comunidade. 

A tradição dos tapetes do Corpo de Deus faz parte dos 
costumes de Ponte de Lima. Como tal, o Lar de Jovens D. Maria 
Pia/São José elaborou um pequeno tapete à porta do Lar. O 
molde utilizado foi pensado de forma a simbolizar os “rapazes” 
que vivem na Instituição, sendo o tapete concretizado pelos 
jovens. 
No final, alguns jovens deslocaram-se até à rua de Souto onde, 
durante a noite, colaboraram com a população de Ponte de Lima 
na elaboração do tapete. Esta atividade foi muito positiva, pois 
permitiu que eles convivessem de perto com a comunidade 
Limiana, com a qual se cruza e convive diariamente.
O mês de junho é o mês dos Santos Populares. No Lar de 
Jovens, comemorou-se o S. João, com uma churrascada no 
exterior, toda preparada pelos jovens. Este jantar tornou-se 
num bom momento de convívio e de boa disposição, onde o 
sentimento de pertença e de família esteve presente.

A integração na Comunidade 
é um trabalho diário de 
incentivo para os jovens do 
Lar. Neste sentido, no dia 
da receção de Nª. Sra. de 
Fátima Peregrina à nossa 
vila, os jovens participaram 
ativamente na realização dos 
tapetes florais, junto à Igreja 
Matriz de Ponte de Lima.

Tapetes do Corpo de Deus (junho) 

Tapete de boas v indas a  Nª Sra .  de Fát ima Peregr ina
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O mês de junho é o mês dos Santos 
Populares. No Lar de Jovens, comemorou-
se o S. João, com uma churrascada no 
exterior, preparada pelos jovens. Este 
jantar tornou-se num bom momento 
de convívio e de boa disposição, onde 
o sentimento de pertença e de família 
esteve presente.

O mês de junho é o mês dos Santos Populares. No Lar de Jovens, comemorou-se o S. João, 
com uma churrascada no exterior, preparada pelos jovens. Este jantar tornou-se num bom 
momento de convívio e de boa disposição, onde o sentimento de pertença e de família esteve 
presente.

Tapetes do Corpo de Deus (junho) 

São João ( junho)

Ativ idades de VERÃO 2015

Agradecimentos:
Tribunais, Segurança Social, Câmara Municipal de Ponte de 
Lima, CPCJ´s, Centro de Saúde de Ponte de Lima, PSP, GNR, 
Bombeiros, Farmácia Brito, Escola Profissional de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima, Epralima, 
Agrupamentos de Escolas António Feijó, Agrupamento de 
Escolas de Arcozelo, Agrupamento de Escolas de Ponte de Lima, 
APPACDM, APCVC, EDL, BCL, ADL, Associação Cais do Lethes, 
Minho Fumeiro, Restaurante Sabores do Lima, Pastelaria Campo 
Raso, Pastelaria Bijou, Padaria e Pastelaria Panilima, Pastelaria 
Ameadela, Mc Donald´s, Amo-te Fotografia e MPrint Soluções 
Gráficas, Maria Florista, Carpintaria Limiana, Continente, Adega 
Cooperativa de Ponte de Lima, Centro Equestre do Vale do Lima, 
Bowling de Viana do Castelo, particulares, entre outros.



Enfrentar as mudanças 

Segundo o manual de geriatria, de Merck Sharp 
& Dohme “a velhice é uma época de mudanças 
consideráveis. Com a idade, as capacidades 
funcionais diminuem em diferente grau em cada 
pessoa, de forma que os idosos costumam ter 
maior grau de incapacidade e mais doenças que 
as pessoas mais jovens.

Mas as mudanças que ocorrem na velhice são 
algo mais que simples alterações do estado de 
saúde.

Quando as pessoas envelhecem, tem muitas 
vezes de enfrentar acontecimentos que mudam 
dramaticamente a sua vida, tais como a reforma, 
a perda de entes queridos ou as mudanças nos 
seus costumes.

18  Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima  |  Boletim Informativo     

Atividades e Valências Lar de Idosos

A possibilidade de que as mudanças que 
acompanham a velhice sejam vistas como uma 
bênção ou como uma maldição depende da 
capacidade da pessoa para as enfrentar, ou para 
se adaptar às mesmas.

O êxito das medidas de adaptação depende, 
com frequência do grau em que a pessoa idosa 
continua a situar-se em relação à família, aos 
amigos, à sua comunidade, assim como aos seus 
valores e à sua consciência de continuar a ser útil 
aos outros.

Geralmente, as pessoas idosas enfrentam bem 
as numerosas alterações que ocorrem com a idade.

Estas alterações podem ser facilitadas 
consideravelmente através de medidas de 
planeamento e preparação e é também necessária 
uma assistência adaptada às necessidades 
individuais.”

O nosso Lar de idosos tem tido o cuidado de 
fazer com que os seus novos residentes não sintam 
grandes dificuldades na mudança que ocorre nas 
suas vidas. 

Toda a equipa de trabalho procura fazer 
com que a adaptação de cada um seja a melhor 
possível, tendo em conta os hábitos e os costumes 
que foram adquirindo ao longo de toda uma vida.

No mês de janeiro demos inicio ao 
projecto LeR+, parceria com a Escola 
Secundária de Ponte de Lima.

O Projecto é uma iniciativa do Plano 
Nacional de Leitura em parceria com a 
Rede de Bibliotecas Escolares, centra-se 
numa cultura integral de leitura e conta 
com uma Rede de cerca 100 escolas/
agrupamentos. É do interesse geral que 
todos os agrupamentos/todas as escolas 
possam dar o seu contributo para a 
promoção dos hábitos de leitura e da 
melhoria dos níveis de literacia das suas 
comunidades.
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/
escolas/projectos.php?idTipoProjecto=19.
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Pela 1ª vez o nosso lar / 
idosos participaram numa 
feira sobre a saúde, Com 
o objectivo de promover a 
Vida Ativa, os residentes 
do nosso Lar participaram 
no dia 14 de março do 
corrente ano, na actividade 
física, desenvolvida pela 
organização da I Expo 
Saúde/Social. 

Mais uma vez, e já como uma 
tradição vieram ao nosso Lar o 
grupo dos José, onde brindaram 
a todas as crianças e idosos com 
bombos, musica e muita alegria



Atividades e Valências Lar de Idosos
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Duas vezes por mês, os residentes do Lar de 
Idosos escolhem uma das suas freguesias de 
antiga residência, e servem de cicerone aos 
restantes.



Atividades e Valências Lar de Idosos

Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima  |  Boletim Informativo    21  

De forma a revivermos os tempos antigos, de 
quinze em quinze dias, alguns residentes do 
Lar de Idosos vão para a Qta.de Pentieiros, 
para trabalharem no nosso canteiro referente 
ao projecto Horta Sénior.



Rendimento Social de InserçãoAtividades e Valências

Numa altura em que se celebram 10 anos de existência do protocolo do Rendimento Social de In-
serção na instituição, fazemos um balanço, por área de intervenção, no que respeita à atuação da 
equipa junto das família acompanhadas ao longo deste período, uma grande parte com autonomi-
zação da medida do RSI, não tendo voltado a requerer a prestação.
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RETROSPETIVA 
10 anos de protocolo do RSI

Emprego/Formação Profissional – Criação de uma 
Bolsa de Emprego (apoio na procura ativa de emprego, 
divulgação de ofertas de emprego e formação profissional, 
elaboração de CV e preparação para entrevista de 
colocação), encaminhamento para cursos de formação 
profissional em entidades locais e distritais, integração 
em programas CEI+ (Contrato, Emprego e Inserção), 
articulação com gabinetes de empregabilidade (GIP), 
dinamização de ações de formação “Emprego, formação 
e oportunidades”, sensibilização junto das entidades 
locais para criação de Atividades Socialmente Úteis 
(ASU) e encaminhamento para as mesmas;

Saúde - Encaminhamento para Centro de Respostas 
Integradas (CRI) em situações de dependência de 
substâncias, articulação com o centro de saúde para 
controlo do cumprimento do plano de vacinação, 
acompanhamento a consultas médicas e exames 
complementares, cooperação com entidades específicas 
(IPO, Unidades de Cuidados Continuados) no sentido 
de dar resposta a cada caso aquando da alta clínica, 
apoio no requerimento de isenção de taxas moderadores 
por insuficiência económica, atribuição de apoios 
económicos e ajudas técnicas em caso de extrema 
necessidade, orientação nos cuidados básicos de saúde, 
acompanhamento em situações de crianças e jovens em 
risco, acompanhamento psicológico.

Educação - Ações de alfabetização para cumprimento da 
escolaridade obrigatória, acompanhamento da situação 
escolar através da articulação com estabelecimentos 
de ensino (controlo da assiduidade e do aproveitamento 
escolar), apoio ao estudo a menores com dificuldades 
de aprendizagem, sensibilização das famílias para a 
responsabilidade e interesse pelo percurso escolar dos 
filhos, encaminhamento para integração em creche, 
jardins de infância e ATL´s, apoio no acesso à ação 
social escolar, apoio na realização da prova escolar e da 
obtenção do documento comprovativo das prestações 
familiares. 
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Habitação - Encaminhamento para o projeto 
“Ponte Amiga” da Autarquia (obras de remodelação e 
beneficiação das habitações), Habitação Social (acesso 
a fogos camarários), apoio na procura de nova habitação 
– arrendamento privado (contacto com imobiliárias 
e particulares), apoio à melhoria das condições 
habitacionais e da organização doméstica/ higiene 
habitacional. 

Ação Social - Encaminhamento para “Fundação António 
Feijó” (apoio na aquisição de material ótico), orientação 
na gestão do orçamento familiar (elaboração de plano de 
despesas/rendimentos e estabelecimentos de prioridades 
no pagamento dos encargos fixos), disponibilização de 
informação diversa e orientação no acesso à proteção 
social (encaminhamento para pensão por invalidez/
velhice, apoio jurídico), dinamização de ações de 
formação (“Igualdade de oportunidades”, “O papel das 
Ajudantes de Acção Directa na Vida das famílias”, “Gerir 
o orçamento), criação do “Espaço Solidário” (loja social 
com o objetivo de colmatar as necessidades das famílias 
mais carenciadas, de uma forma mais célere, com 
disponibilização de bens tais como, vestuário/calçado, 
utensílios domésticos, móveis, têxteis e brinquedos), 
dinamização de Atelier´s de trabalhos manuais destinados 
aos beneficiários com maiores dificuldades de inserção 
profissional e social devido a problemáticas diversas 
tais como psicopatologia associada e idade avançada; 
dinamização de campanhas de solidariedade (“Dê o que 
não precisa a quem mais precisa”, “campanha de Recolha 
de manuais escolares”), encaminhamento para entidades 
locais e distritais de apoio alimentar a carenciados 
(Cruz Vermelha, Conferências de S. Vicente de Paulo, 
Cáritas Diocesana, Anjos solidários), encaminhamento 
para o FEAAC Fundo Europeu de Ajuda Alimentar a 
carenciados e Cantina Social, dinamizar de atividades 
lúdico pedagógicas na Quinta de Pentieiros e Piscinas 
Municipais, de forma a desenvolver competências 
pessoais, prevenir comportamentos de risco e potenciar 
a participação dos menores em iniciativas de difícil 
acesso às famílias, organização de atividade relacionada 
com o Natal para as crianças bem como distribuição 
de cabazes às famílias, estabelecimento de relações de 
cooperação e contacto sistemático com as parcerias, 
articulação com Tribunais e CPCJ.

A Equipa de RSI da SCMPL
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Proteger a pele é essencial!

No verão, a exposição ao sol é intensa e a nossa pele é a que mais sofre. O 

risco mais imediato é o das queimaduras solares (escaldões) e o mais grave 

é o cancro cutâneo a que se junta o envelhecimento precoce da pele. Peran-

te este risco é fundamental o uso do protetor solar, porque ajuda a prevenir 

os danos causados pelo sol. Apesar de serem mais aplicados nas estações 

quentes devem ser usados durante o resto do ano, mesmo nas estações em 

que o sol não é percetível.

O uso correto do protetor é o melhor aliado para a sua eficácia:

- Aplique-o 30 minutos antes da exposição solar, renovando a cada duas 

horas e após o banho;

- Coloque de forma generosa nas áreas expostas, insistindo nas áreas mais 

sensíveis como a face;

- Mantenha a proteção mesmo em dias nublados.

O protetor solar deve ser o adequado à idade, ao tipo de pele, ao índice 

ultravioleta, ser resistente à água, e oferecer proteção contra os UVB e os 

UVA. Conhecer o tipo de pele e a reação à radiação solar é fundamental 

para encontrar o fator de proteção solar mais adequado.

Use e abuse da proteção solar!

Farmácia Brito
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por João Maria CarvalhoNotícias Breves

Portugal 2020
Convidada a participar no Seminário sobre – Portugal 2020: 

desafios e oportunidades – que decorreu na Universidade Católica 
em Braga, no passado dia 27 de Fevereiro, a Misericórdia de 
Ponte de Lima fez-se representar pelo Provedor em exercício Dr. 
Alípio Matos e o Director Dr. João Maria Carvalho.

Na reunião foram elencadas algumas áreas candidatas a 
utilização de fundos comunitários, estando previsto para os 
próximos cinco anos, financiamentos até 25 mil milhões de euros.

           

Restauro de Imagens
 
No âmbito duma dedicação ao Património cultura, a Mesa 

Administrativa, através do seu pelouro da cultura, terminou 

recentemente mais algumas recuperações de peças do seu 

acervo museológivo.

Depois de telas de benfeitores e outras de motivos religiosos, 

desta vez, foram selecionadas as imagens dos padroeiros da 

capela outrora no palacete da Villa Moraes.

Tratam-se de duas esculturas dos início do século XX, 

representando S. João e Santa Rosa, os fundadores da 

propriedade que desde 1978 é pertença desta Santa Casa, 

respectivamente: João Francisco Rodrigues de Moraes e Rosa 

Gonçalves de Sousa Moraes.

A capela do palacete funcionou frente á sala de bilhar, ao lado 

da copa, e foi transferida em 1963 para a antiga sala de música, 

pelo fundador da Oficina de S. José e depois também sede do 

Externato Cardeal Saraiva, Cónego Manuel Barbosa Correia, 

que funcionou no edifício em regime livre e de internato.



Notícias Breves
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Presépio
 
Utentes e funcionários do 

Lar de Idosos construíram 
na portaria do mesmo, um 
Presépio muito completo, o qual 
mereceu admiração de muitos 
que o visitaram, principalmente 
familiares dos residentes que 
pela quadra natalícia aí se 
deslocaram.

Mais uma vez Parabéns pela 
iniciativa, pois a existência deste 
marco na maior festa do ano, traz 
mais alegria e carinho a todos 
aqueles que diariamente utilizam 
aquele espaço de solidariedade 
da nossa vila e concelho.

 

Prémio escolar 
Farmácia Brito
 

No âmbito do contrato de 

fornecimento celebrado com 

a Farmácia Brito, procedeu-

se, mais uma vez, à entrega do 

Prémio escolar do último ano 

lectivo, para os utentes do Lar 

de Jovens D. Maria Pia.

Os três contemplados 

receberam das mãos do 

proprietário Dr. Bernardo Brito, 

um cheque no valor de 250 

euros, recorde-se, que aquele 

contributo pecuniário destina-se 

a premiar os melhores utentes 

da instituição no seu percurso 

anual escolar.
 



Visitas e estágios
Vários têm sido os interessados 

em pesquisas no arquivo histórico 
da instituição, principalmente alunos 
universitários no Porto e em Braga, 
para além de interessados em 
pesquisas sobre seus antepassados.

Por outro lado, têm sido 
celebrados protocolos de estágios 
académicos com entidades do 
ensino superior e profissional de 
Ponte de Lima, Paredes de Coura, 
Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, 
Porto e Famalicão.

São João e Dia do Pai
Duas datas importantes para 

valências da Santa Casa, a Festa 
de S. João e Dia do Pai / S. José, 
mereceram convívio e programa 
específico, onde além da parte 
religiosa, também a animação 
musical se fez sentir.

No local das nossas valências, 
principalmente Lar de Idosos 
Cónego Manuel Barbosa Correia 
e Lar de Juventude D. Maria 
Pia, salientam-se as respectivas 
celebrações.

por João Maria Carvalho
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Equipamento do Centro 
Comunitário

Depois dos respectivos concursos públicos abertos 

pela Mesa Administrativa, foram adjudicados 

móveis e outras pertenças necessários para equipar o 

Centro Comunitário de Arcozelo, propriedade desta 

Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima.

As encomendas repartiram-se por recheio para as 

valências, nomeadamente mobiliário adequado, 

roupas de cama e mesa, louças, talheres, equipamento 

médico e de enfermagem, etc.

Época Balnear

Entre 16 e 31 de Julho decorre a época 

balnear de utentes da nossa Santa Casa, 

diariamente, quase centena e meia 

de jovens e idosos da Creche, Jardim 

Infantil, Lar de Idosos e Lar de Jovens 

D. Maria Pia, rumam á praia de Carreço.

A partida tem lugar às 8,30 h e o 

regresso à hora do almoço, sempre 

acompanhados de nossos funcionários, 

e de carinho e sorriso aos que mais 

precisam…



28  Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima  |  Boletim Informativo     

Ceia de Natal

Assembleia 
Extraordinária

 
No passado dia 6 de Junho, reuniu em 

Assembleia geral extraordinária a nossa 
Irmandade, onde entre outros assuntos se 
falou da abertura do Centro Comunitário 
construído em Arcozelo.

O provedor e o Vice-Provedor enunciar 
trabalhos finais em cursos para aquele novo 
equipamento do concelho e da região, bem 
como de audiências realizadas nos Ministérios 
da Saúde e do Trabalho e da segurança 
Social, para a entrada em funcionamento de 
valências.

Os Irmãos aprovaram também o 
financiamento bancário para equipar o Centro 
Comunitário, com garantia da hipoteca da 
Casa da Fonte do Pinheiro, sede dos serviços 
administrativos, avaliada em 400 mil euros, 
e a revisão do compromisso (estatutos) nos 
termos da nova legislação.

 

No âmbito do Plano de Actividades 
para 2014, celebrou-se mais uma vez 
o Natal na Santa Casa da Misericórdia.

O salão polivalente do Lar de 
Idosos receber cerca de duas centenas 
de participantes, entre utentes, 
funcionários, membros dos órgãos 
sociais e convidados.

Entre os que nos visitaram, saliente-
se o Director do centro Distrital 
de Segurança Social de Viana do 
Castelo, Dr. Paulo Órfão, que no seu 
discurso reconheceu o empenho que 
a Misericórdia de Ponte de Lima tem 
dado ao concelho e à região ao longo da 
sua existência, e nos tempos presentes 
uma aposta em outras áreas ou 
serviços, ou alargamento de existentes, 
principalmente com a construção do 
Centro Comunitário em Arcozelo.

               

Notícias Breves
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No passado dia 7 de Maio, 

recebemos no Lar de Idosos 

e na Creche / jardim Infantil, a 

Tocha da paz – Peace Run – uma 

iniciativa começada em 1987 

pelo indiano Sri Chinmoy, e que 

já percorrer mais de centena e 

meia de países.

Portugal, iniciou a receção 

à Corrida da paz em Lisboa 

– Barreiro em 7 de Fevereiro, 

tendo chegado ao norte do país 

em Abril.

Proveniente de Caminha, a 

Tocha foi recebida com alegria 

e entusiasmo por utentes e 

funcionários da instituição, tendo 

s equipa que a transportava 

comido uma refeição nas nossas 

instalações e descansado. Os 

atletas seguiram depois para 

Braga, e daí para Guimarães, 

Vila Real, e outros municípios.

Recorde-se, que a Peace 

Run – foi já recebida por 

personalidades mundiais, como 

Madre Teresa de Calcutá, Papas 

João Paulo II e o atual, Francisco, 

Dalai Lama, Nelson Mandela, 

entre outros.

A Tocha, neste ano de 2015, 

assinala os 70 anos do fim da II 

Guerra Mundial, e será apagada 

em Outubro próximo, em 

Belgrado, na Sérvia.

 

TOCHA DA PAZ

Notícias Breves
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Notícias Breves

EDIÇÕES DA MISERICÓRDIA

Para além do Boletim Informativo, de periodicidade semestral, a 

Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, tem editado vários 

trabalhos históricos sobre a sua actividade, com base no seu 

arquivo.

Tratam-se na maior parte de estudos de docentes universitários, 

dos quais existem ainda alguns títulos, os quais podem ser 

adquiridos nos Serviços Administrativos situados na Casa da 

Fonte do Pinheiro.

 Eis então os livros os títulos ainda disponíveis:



Na sede (Rua Norton de Matos):

CRECHE
JARDIM INFANTIL
LAR DE IDOSOS

APOIO DOMICILIÁRIO

RENDIMENTO SOCIAL DE 
INSERÇÃO

No Centro Comunitário de Arcozelo:

CRECHE

CENTRO DE DIA

LAR DE IDOSOS

APOIO DOMICILIÁRIO

CUIDADOS CONTINUADOS

PARA O AJUDAR E PARA LHE PRESTAR OS SEUS SERVIÇOS



Extratos de Deliberações
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2014.12.09 a 2015.06.18 

2014.12.09:

Adjudicar confeção da Ceia de Natal para 
todo o pessoal da Instituição.   
 
Adjudicar serviço de restauro de muro no 
Bairro da Misericórdia.

Adjudicar tratamento de conservação e 
restauro de pintura sobre tela (3 retratos e 
esculturas em madeira).

Renovar contrato de assistência técnica do 
sistema informático.

Adjudicar contrato para manutenção e 
revisão dos extintores.

Adjudicar propostas de orçamento para o 
fornecimento no ano de 2015 de produtos 
hortícolas e frutícolas, peixe fresco, carnes, 
pão e afins e esponjas descartáveis.

Adjudicar pintura do vão de escadas do 
prédio denominado BLOCO B, no largo Dr. 
Vieira Araújo.

2014.12.23:

Subscrever apolice de seguro de bens 
móveis do Centro Comunitário.

Adjudicar colocação de separador na via-
tura pesada de passageiros de marca VW.

Autorizar a  supervisão do Programa SERE 
+  no Lar de Jovens por professor Univer-
sitário.

Admitir uma utente para o Lar de Idosos

2015.01.06:

Adjudicar propostas para fornecimento 
de combustíveis para 2015, de produtos 
alimentares, artigos de higiene pessoal, 
material de incontinência, produtos enferma-
gem, produtos de higiene e limpeza, .

Autorizar visita dos utentes do Lar de 
Idosos ao “MONTE REDONDO”.

Avaliação dos planos de atividades de 
2014 dos lares de Jovens e 3.ª Idade.
Aprovar os planos de atividades para 2015 
dos lares de jovens e 3.ª Idade.

Adjudciar colocação de comando elétrico 
no portal de acesso à Vila Morais.

Tomar conhecimnento do protocolo de 
cooperação para o setor social e solidário 
para o biénio 2015-2016.

2015.01.20:

Tomar conhecimento da aprovação pelo 
Reverendíssimo Bispo Diocesano do Plano 
de Atividades e Orçamento Ordinário para 
2015.

Adjudicar fornecimento de medicamentos  
para 2015.
 
Admissão de um utente para o Lar de 
Idosos..
            
Adjudicar arrendamento de apartamentos 
T 3, T1 e habitação no largo da Lapa.

Deliberar sobre os concursos para equipa-
mento do Centro Comunitário de Arcozelo.

2015.02.03: 

Assinatura de protocolo com a Universida-
de Lusíada.

Adjudicar orçamento para reparação de 
máquina de secar roupa.

Aderir ao Grupo de Ação Local (GAL)-Vale 
do Lima  

Adjudicação de orçamento para aquisição 
de atoalhados.

Participação no I Encontro das UIPSS. 

2015.02.16: 

Aderir e subscrever o protocolo de coope-
ração geral entre a Universidade Católica 
Portuguesa e e Centro Regional de Segu-
rança Social do Porto.

Aderir e subscrever Acordo de Colaboração 
entre a Faculdade de Educação e Psicologia 
da Universidade Católica Portuguesa e Cen-
tro Regional de Segurança Social do Porto.

Aprovar proposta definitiva da adjudicação 
dos concursos por ajuste direto para  aquisi-
ção de mobiliário e equipamento.

Admissão de uma utente para o Lar de 
Idosos.

Adjudicação da compra de catres para a 
Creche da Vila Morais.

Aprovar proposta de orientação e organi-
zação da Creche e Jardim de Infância para 
implementação de procedimentos necessá-
rios à regularização de situações previstas 
nos respetivos guiões.  

2015.03.03:

Aprovar mapas de férias dos trabalhadores 
para 2015..
 
Admissão de utente para o Lar de Idosos.

Participar na cerimónia de lançamento “ A 
Região Norte no Portugal 2020”, em Santa 
Maria  da Feira.

Adjudicar propostas de orçamento para 
restauro de teto no Lar de Jovens.

 
2015.03.17:

Aprovar Relatório e Conta de Gerência de 
2014.

Homologar relatório da avaliação de 
desempenho dos trabalhaodres referente a 
2014.

Admitir dois utentes para o Lar de Idosos..

Adjudicação de atuação de Banda Música 
para a Procissão da Sexta-Feira Santa.  

Tomar conhecimento da avaliação escolar 
dos alunos do Lar de Jovens, referntes ao 
1.º período/2015.

Aprovar programa para a comemoração do 
Dia de S. José.

Autorizar os colaboradores do Lar S. José 
a frequentarem uma ação de formação.

da Mesa Administrativa
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Publicitar anúncio para a criação de bolsa 
de emprego.

Autorizar alteração de horário de trabalho 
da equipa técnica do Lar de Jovens.

2015.03.30:

Admissão de confrade na Irmandade.

Adjudicação de compra de calçado para 
os jovens do Lar S. José.  

Adjudicar trabalhos de construção civil no 
Lar de Idosos à empresa Inovlima.

Admissão de utente para o Lar de Idosos.

Adjudicar fornecimento de papel de foto-
copiar.

Ceder, nos termos do protocolo com o 
Município, o autocarro para deslocação a 
Mirandela. 

2015.04.14:

Admitir utente no Lar de Idosos. 

Exercer o direito de preferência no trespas-
se da garagem  situado na rua Agostinho 
José Taveira.

Autorizar reparação da viatura Renault – 
matrícula JD-61-93..

Aprovar propostas dos regulamento 
internos  para as valências:  Creche, Apoio 
Domiciliário, Lar de Idosos, Centro de Dia e 
Jardim de Infância.

Aprovar programa para a comemoração do 
Dia Internacional da Família.
 

2015.04.28:

Admissão de um confrade para Irmandade.

Aprovar proposta de orçamentos para 
instalação de serviços na àrea de Telecomu-
nicações e acesso à Rede RDIS no Centro 
Comunitário. 
            

Subscrever Plano VIP com o Banco Millen-
nium Bcp.

Autorizar passeio anual das crianças da 
Creche e Jardim de Infância. 
            
Adjudicar compra de uma arca congelado-
ra para o Lar de Idosos.

2015.05.12:

Adjudicar fornecimento de produtos de hi-
giene e limpeza para o Centro Comunitário.

Receber e fornecer jantar a um grupo de 
voluntários de diversas nacionalidades que 
transportam a “TOCHA DA  PAZ” pelo 
Mundo.

Autorizar estágio curricular na área de 
Mestrado em Psicologia da Justiça.

Adjudicar contrato de manutenção dos 
elevadores do Centro Comunitário.

Inscrever um jovem para frequentar a 
APPACDM de Ponte de Lima.

Elaborar ordem de trabalhos para a reali-
zação de uma Assembleia Geral Extraordi-
nária.

2015.05.26:

Aprovar proposta de alteração do Compro-
misso da Irmandade a submeter à Assem-
bleia Geral da Irmandade.

Aprovar a 1.ª Revisão Orçamental para 
2015, para ser discutida e votada em As-
sembleia Geral da Irmandade.
 
Aprovar proposta para hipoteca de prédio a 
ser submetido à discussão e votação em 
Assembleia Geral da Irmandade.

Adjudicar fornecimento e instalação de 
um kit deteor de fugas de gás no Jardim de 
Infância.

Autorizar um jovem do Lar a frequentar um 
estágio curricular na área da restauração.

Admitir uma utente para o Lar de Idosos.

Autorizar a reparação de uma impressora.

Solicitar proposta para aumento da capaci-
dade do servidor do sistema informático.

2015.06.09:

Adjudicar serviço de revisão e manutenção 
dos extintores do Centro Comunitário.

Autorizar realização da época balnear 
na praia de Carreço para os utentes da 
Instituição.

Autorizar estudo sobre pessoas com 
Alzheimer no Lar de Idosos, por uma aluna 
universitária.

Adjudicar serviço de limpeza da quinta da 
Cavada, na Facha.

Adjudicar utensílios de cozinha e refeitório, 
rouparia e atoalhados para equipar o Centro 
Comunitário.  

Adjudicar arrendamento de uma garagem 
no largo da Lapa.

Agradecer à empresa “DISAGLIMA,Ld.ª” o 
patrocínio concedido para as tshirt’s alusivas 
à “Vaca das Cordas” para os meninos das 
valências da Creche e Jardim de Infância.

2015.06.18:

Aprovar e subscrever contrato de manuten-
ção preventiva para os equipamentos AVAC 
do Centro Comunitário.

Admitir uma utente para o Lar de Idosos.

Autorizar a comemoração da Festa de S. 
João nas várias Valências da Instituição.

Aprovar plano de atividades do Lar de 
Jovens para o Verão/2015.

 

  
Serviços Administrativos da SCMPLI-

MA-2015.06.25



    Direcção  Técnica
Dra. Sílvia Maria Matos Barros Ferraz

Farmacêuticas Adjuntas
Dra. Susana Maria Basílio Almeida Guerra

Dra. Sandra Maria Casanova
Dra. Sandra Sousa Dias

- Programa de Cuidados Farmacêuticos 
(nas áreas da Asma/DPOC, Diabetes e Hipertensão Arterial/Dislipidémia)

-  Medição da Tensão Arterial

-  Controlo dos níveis de:
1. Glucose
2. Colesterol Total
3. Triglicéridos
4. Ácido Úrico
5. PSA

-  Administração de Primeiros Socorros

-  Administração de Medicamentos Injectáveis e Vacinas não incluídas 
no Plano Nacional de Vacinação

- Entrega de medicamentos e outros produtos farmacêuticos ao 
domicílio

P H A R M Á C I A

BRIT O

rua do souto, 70
4990-107 ponte de lima

portugal


