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ANTÓNIO MARTINS VELOSO 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima 2001-2015.
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Quem não vive para servir 
não serve para viver.

(Beata Teresa de Calcutá)



coordenador desta grande equipa, vi-me forçado 
a suspender, de há um ano a esta parte, e por 
questões de saúde, a minha disponibilidade total. 
É que Deus tem um projeto de vida para o homem 
que é uma proposta de felicidade e realização e o 
homem, perante tal desígnio, limita-se a inscrever 
o seu projeto de vida no projeto de Deus. Dentro 
das minhas limitações, continuo a colaborar e 
colaborarei sempre; no entanto, a equipa, sem 
sobressaltos, deu continuidade aos trabalhos 
inerentes a uma obra desta envergadura e na sua 
rampa final. A equipa está de parabéns pela sua 
dedicação e abnegação, tendo sempre presente o 
lema “Servir”.

Resta-me agradecer a colaboração de todos 
os que ajudaram a tornar realidade estes sonhos, 
para bem da solidariedade e da Instituição que 
servimos. Deixo um agradecimento aos parceiros 
sociais (Segurança Social, Câmara Municipal, 
Junta de Freguesia de Arcozelo, doadora do 
terreno necessário para construção do Centro 
Comunitário), aos Órgãos Sociais da Instituição, 
funcionários, voluntários, benfeitores, Irmãos e 
Irmãs. Deixo um abraço fraternal e final para a 
Mesa Administrativa, que me acompanhou ao 
longo de vários mandatos, fazendo votos para 
que o seu núcleo duro continue a servir a nossa 
multisecular Instituição, rodeando-se de Irmãos 
disponíveis e melhor preparados para levarem a 
bom porto este grande barco que, embora pronto 
a navegar, carece de contínua manutenção, tendo 
em vista satisfazer as necessidades sociais e 
salvaguardar a sustentabilidade da Irmandade.

Para todos um fraterno abraço.

                               O Provedor,

                              (António Martins Veloso)

Editorial

Quando em 2001 passámos a desempenhar 
as funções de Provedor - pois já antes exercia 
as de Secretário da Mesa - no primeiro Boletim 
Informativo desta Santa Casa da Misericórdia 
reassumimos o compromisso de continuar a missão 
de servir a Instituição, o que implicava, desde logo, 
quer a manutenção das respostas sociais existentes 
quer o seu alargamento, face às reais necessidades 
das pessoas. Para tal, houve uma constante atenção 
às reais disponibilidades financeiras.  

A vontade de servir, na base do lema da Beata 
Teresa de Calcutá, contagiou toda a equipa, desde 
há um ano coordenada pelo Dr. Alípio Matos 
e cada um, dentro das suas disponibilidades e 
competências, foi colaborando, não só dando 
opiniões e enriquecendo as propostas, como 
sugerindo novas iniciativas. Desta forma foi a 
equipa ultrapassando os obstáculos que apareciam 
no seu caminho.

Ao longo do nosso trajeto, concretizámos 
vários sonhos, destacando apenas três que, pela 
sua importância para a Instituição e para os 
legítimos utilizadores, tiveram e continuam a ter 
grande significado. Refiro-me à recuperação do 
antigo colégio D. Maria Pia, hoje lar de Jovens 
sem retaguarda familiar capaz, ao arrendamento 
do “Palacete da Villa Moraes” à Câmara 
Municipal de Ponte de Lima, mediante a aceitação 
da sua recuperação, o que permitiu que fosse salvo 
da ruína e, em terceiro, à construção do Centro 
Comunitário de Arcozelo, um equipamento que 
já está a dar os primeiros passos em termos de 
funcionamento, permitindo que as sua cinco 
valências dêem resposta às necessidades sentidas, 
quer pela Instituição quer pela coletividade. 
Sonho de sete anos, esta resposta social pretende 
responder às carências sociais existentes no 
concelho e tentar colmatar a crise de emprego que 
atualmente vivemos. Sonhámos concretizar este 
projeto até ao fim do atual mandato e eu, como 

Quem não vive para servir 
não serve para viver.

(Beata Teresa de Calcutá)
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D. Anacleto Oliveira, Bispo 
da nossa diocese de Viana do 
Castelo, classificou a construção 
do Centro Comunitário de Ar-
cozelo de “ obra colossal inau-
gurada neste Ano da Misericór-
dia “, uma estrutura para os que 
precisam, onde a comodidade 
ultrapassa a razão dos milhões 
investidos, porque este é o ver-
dadeiro papel das Santas Casas, 
sublinhou.

O prelado falava, no passado 
dia 8 de Dezembro, na cerimó-
nia de bênção do mais moderno 
quão arrojado equipamento so-
cial que a Santa Casa da Mise-
ricórdia de Ponte de Lima fez 
erguer no espaço de cinco anos. 
Contente, D. Anacleto presidiu 
à Eucaristia, salientou o Dia 
da Padroeira Nossa Senhora da 
Conceição, deu a comunhão e 
percorreu todo o complexo para 
três gerações - crianças, jovens e 
idosos - depois de ter sublinhado 
a importância daquele espaço de 
culto e referido que, apesar de 
estar num dos topos do comple-
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“ CENTRO COMUNITÁRIO 
É OBRA COLOSSAL “ 
SALIENTOU O BISPO 
DA DIOCESE

INAUGURAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE ARCOZELO



xo, deveria centralizar toda a acção 
espiritual  da Misericórdia.

No decorrer dos discursos ofi-
ciais, o Provedor, António Martins 
Veloso, recordou cinco anos de 
preocupações, desde a cedência 
do terreno por parte da Junta de 
Freguesia, passando pela angaria-
ção de verbas, de apresentação de 
projectos e candidaturas a financia-
mentos, e o dia de lançamento da 
primeira pedra, efeméride que hoje 
se completa com a existência do 
Centro, vincou.

O Provedor em exercício, Dr. 
Alípio Matos, encerrou a sessão 
de boas vindas às duas centenas de 
convidados presentes enumerando 
as comparticipações recebidas para 
a obra, e aquele que foi - o sonho 
que se transformou em realidade 
– recordando palavras do colega 
Provedor, apesar de algumas críti-
cas aquando do arranque da obra, 
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evidenciando a frase “ vencemos, concreti-
zámos o projecto” e ele aqui está.

Assim, o 8 de Dezembro de 2015 assina-
la, também, a abertura de portas de um dos 
maiores equipamentos sociais da região 
norte, com a presença de gente anónima, 
desde os Irmãos aos funcionários, salien-
tando-se presenças institucionais: Dr. Pau-
lo Órfão, Director do Centro Distrital de 
Solidariedade Social; deputados Drs. Abel 
Baptista e Eduardo Teixeira; vereadora da 
Área Social, Drª Ana Maria Machado; Dr. 
Francisco Araújo, Provedor da Misericór-
dia de Arcos de Valdevez, em representa-
ção do Secretariado Nacional; arcipreste 
Padre Dr. José Correia Vilar; Engº Francis-
co Calheiros, coordenador da ADRIL (As-
sociação para o Desenvolvimento Regional 
do Vale do Lima); Presidente da Junta de 
Arcozelo, Engº João Barreto, o arquitecto 
Duarte Cerqueira, autor do projecto, entre 
outros.
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Tratando-se duma entidade social 
de raiz cristã, as valências da SCMPL 
terão de, obviamente, possuir um 
local de culto.

Assim, no piso térreo, com acesso 
pelo átrio da entrada principal do 
Centro Comunitário de Arcozelo, foi 
instalado o Oratório.

Trata-se da recuperação, parcial, 
da antiga estrutura que funcionou 
no Lar de S. José, imóvel integrado 
na quinta da Villa Moraes, na sede 
do concelho, e desativado face à 
instalação dos utentes jovens do 
sexo masculino no remodelado Lar 
de Infância e Juventude D. Maria 
Pia, outra área assistencial da 
Misericórdia, outrora ao serviço de 
jovens do sexo feminino.

Delineado pelo colega Director do 
pelouro Dr. João Maria Carvalho para 
aquela valência (antigo Lar S. José), o 
templozinho, simples, foi concebido 
numa simbiose entre o clássico e o 
moderno ou funcional, com recurso a 
materiais nobres e tradicionais, com 
destaque para o aço inox fornecido 
pela Metalopires e os pequenos 
painéis de azulejos pintados à mão, 
pelo saudoso Magalhães Lançós, 
empresas de Arcozelo.

Agora, com maior área disponível 
para sua localização, a capela, outrora 
do patrono do Dia do Pai, havia 
sido benzida pelo Bispo Emérito de 
Braga, D. Carlos Pinheiro, também 
ele um antigo dirigente da Instituição 
fundada em 1943 em Ponte de Lima, 
e integrada na Misericórdia em 1978.
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O Boletim Informati-
vo da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Ponte de 
Lima foi ao encontro do 
Provedor da Instituição, 
António Veloso, numa 
conversa amena sobre o 
seu passado recente na 
direcção da Santa Casa.

Boletim Informativo (BI) – 
Boa tarde, Senhor Provedor.

Provedor (Prov) – Boa tarde.
BI – Há quantos anos exerce  

o cargo de Provedor da Miseri-
córdia limiana?

Prov – Muito obrigado por 
me ter dado a oportunidade de 
mais uma vez manifestar alguns 
pontos de vista que, amanhã, 
poderão ser úteis para os nossos 
seguidores, os nossos Irmãos. 
Fará no final do ano 2015 quinze 
anos,precisamente, que assumi 
as funções de Provedor – 2001-
2015. Infelizmente, por razões 
de saúde, há um ano interrompi 
e passaram as funções a ser de-
sempenhadas interinamente pelo 
Vice- Provedor, Alípio de Ma-
tos. Durante estes quinze anos, 
vivenciei uma experiência rica 
porque já desde 1989 integrava 
a Mesa Administrativa quando 
coordenada pelo senhor Fer-
nando Calheiros, na função de 
Secretário, mas ainda estava no 
ativo e, por isso, bastante limita-

do nas minhas intervenções, por 
falta de tempo. 

BI – Teve, por isso, uma ex-
periência preparatória para as 
funções de Provedor …

Prov – integrei, de facto, a 
direcção das cinco mesas Ad-
ministrativas anteriores, sempre 
na função de Secretário, sem 
uma intervenção muito ativa da 
minha parte, por falta de tempo. 
Colaborei sempre que era soli-
citado pelo Senhor Calheiros, 
na altura, representando a Insti-
tuição, algumas vezes, acompa-
nhando o Provedor quando era 
necessário …

BI – Quais são, neste mo-
mento, as obras de que mais se 
orgulha no exercício da sua ac-
ção de Provedor?

Prov – Esta, como outras 

Misericórdias, tem sempre uma 
panóplia de atividades ligadas 
à recuperação de prédios, habi-
tações e, como tal, foram man-
tidas as respostas sociais e o 
equipamento habitacional. Mas 
destaco, fundamentalmente, ao 
longo destes anos, três grandes 
obras que julgo importantes, não 
para a Mesa que coordenei e de 
que muito me orgulho, porque 
foi sempre uma equipa de ami-
gos por quem sempre também 
procurei distribuir as funções 
por todos os responsáveis e de 
todos tive uma colaboração, mas 
houve sempre a ideia de que este 
fosse o órgão que funcionasse no 
seu conjunto, como uma equipa 
de trabalho, porque um indiví-
duo sozinho não tem a hipótese 
de orientar uma Instituição desta 

ENTREVISTA
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envergadura. Acho que foi muito 
útil a distribuição de tarefas, de 
modo que cada um tivesse o seu 
pelouro, a sua área onde poderia 
exercer essa função. Acho que 
isso é indispensável numa boa 
gestão e acho que todos somos 
poucos para levar o barco a bom 
porto.

BI – E as obras mais impor-
tantes?

Prov - Como obras a destacar 
durante os últimos cinco man-
datos, destaco a recuperação da 
Villa Morais, realmente um pa-
trimónio riquíssimo que estava 
a degradar-se, sem possibilidade 
de recuperação, por não existir 
um objectivo à vista que justifi-
casse um investimento daquela 
envergadura. Em boa hora a Câ-
mara Municipal assumiu o com-
promisso do arrendamento e da 
recuperação de tetos, talhas, ma-
deiras e de todo o edifício …

A segunda, foi a recuperação 
do antigo Colégio D. Maria Pia, 
prédio antigo que não respondia 
às exigências quer da Segurança 
Social (que tinha as suas exi-
gências para formular protoco-
los nas áreas da juventude) e as 
necessidades que a Mesa sentia 
de dar resposta condigna para 
a nossa juventude. Foi também 
uma recuperação que se fez gra-
ças à ajuda da Segurança Social e 
Câmara Municipal, o que permi-
tiu dignificar aquele património, 
com vantagens para a qualidade 
de vida das meninas e, depois, 
dos rapazes.

A terceira, que é a obra do 
regime, como se costuma dizer, 
absorveu-nos durante sete anos 
e orientou todas as nossas recei-

tas porque face à necessidade de 
localizar uma resposta social na 
margem direita do Lima e tendo 
presente a oferta, pela Junta de 
Freguesia de Arcozelo, de um 
espaço para implantação daque-
la resposta, conseguiu-se, feliz-
mente, e essa é a grande alegria 
que eu tenho ao abandonar as 
funções de Provedor – porque 
as de Irmão não abandonarei 
e continuarei a colaborar com 
qualquer Mesa, esperando que 
a maioria das pessoas que me 
acompanharam durante este 
tempo, Irmãos com grande uti-
lidade para a Instituição, conti-
nuem a dedicar-lhe o seu tempo.

BI – Então não conta em re-
candidatar-se ao cargo de Prove-
dor?

Prov – Não conto. Já tinha 
essa intenção a partir do último 
mandato, aliás já expressa ao 
Vice-Provedor,  mas repensei 
e quis acompanhar até ao fim o 
sonho que hoje é realidade – o 
Centro Comunitário de Arcoze-
lo.

BI - Qual ou quais os senti-
mentos que experiencia ao ter-
minar o seu cargo de Provedor?

Prov – Custa-me separar dos 
amigos, em termos de maior 
contacto, o que vou procurar 
manter, porque trabalhei com 
uma grande equipa…

BI – Como vai ser o seu futu-
ro em termos de trabalho? A que 
se vai dedicar?

Prov – Conforme já disse, 
continuarei a colaborar com a 
Instituição, bem como com ou-
tras em que me integro, como o 
Instituto Limiano, ou Instituto 
Britânico. Procurarei manter as 

minhas relações sociais e, em 
termos pessoais, estarei vigilan-
te em relação aos meus proble-
mas de saúde, vigiando e prati-
cando exercício físico.

BI - Olhando para o passado, 
há alguma coisa de que não te-
nha gostado tanto?

Prov - É natural nem tudo te-
nha corrido conforme queria; no 
entanto, e em consciência, pro-
curei fazer tudo o podia e sabia, 
não me poupei a esforços para 
colaborar com a Instituição, 
com prejuízo, até, para a minha 
vida familiar, mas julgo que o 
dever impunha-se e, como tal, 
não me arrependo do que fiz e se 
tivesse que repetir tentaria fazer 
o mesmo.

BI - Este Boletim Informati-
vo iniciou-se com o seu manda-
to. Quer deixar alguma mensa-
gem aos seus leitores?

Prov – É verdade. Iniciou-se 
por decisão da Mesa de então, 
mercê da força e do trabalho, so-
bretudo dos membros da Mesa 
responsáveis pela área cultural, 
como o seu, Dr. João Maria Car-
valho e do Dr. Tito de Morais. 

O Boletim felizmente sobre-
vive, e com grande reputação, 
porque divulga o bem que se 
presta nesta Instituição, o bem 
que se faz e acho que este Bole-
tim tem feito eco disso. Estão de 
parabéns os seus criadores e os 
seus colaboradores. Só espero 
que continue.

BI – Senhor Provedor, muito 
obrigado pelo trabalho realizado 
na qualidade de Provedor, mui-
to obrigado pelo apoio aos que 
trabalharam consigo e pelas pa-
lavras que nos dispensou. 
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MISERICÓRDIA INVESTIU 5,5 MILHÕES DE EUROS
Com a admissão dos primei-

ros utentes, a 29 de Otubro úl-
timo, para as valências de Cre-
che e Estrutura Residencial para 
Idosos (ERPI), entrou em fun-
cionamento o Centro Comunitá-
rio de Arcozelo, talvez o maior 
investimento da instituição nos 
últimos sessenta anos, depois do 
Hospital Conde de Bertiandos, 
começado a construir em 1952 e 
inaugurado nas Feiras Novas de 
1958, na zona alta desta vila de 
Ponte de Lima.

O novo equipamento do con-
celho e da região, só foi possível 

graças ao empenho da Provedo-
ria de António Martins Veloso 
e de apoios, protocolos, patro-
cínios e empréstimo bancário. 
Enfim, uma história de sete anos 
que também fomos acompa-
nhando, da qual deixaremos nes-
te Boletim alguns contributos 
para informar os nossos Irmãos 
e restantes leitores.

A obra foi implantada numa 
parcela de terreno situada no lu-
gar de Sabadão, da vila de Arco-
zelo, com a área de 20.000 m2, 
cedida pela Junta de Freguesia, 
então presidida pelo actual cole-

ga Mesário Manuel Soares.
Após a abertura do concurso 

público para a sua construção, 
e selecionado o consórcio ven-
cedor - JAPeixoto / Construtora 
Refoiense - a 19 de Novembro 
de 2010,foi celebrado o Contra-
to de Adjudicação. O valor da 
empreitada foi de 4.458.470,02 
euros. O projecto foi do Gabi-
nete de Arquitectura de Duarte 
Cerqueira, nosso conterrâneo, 
natural de Arcozelo.

Com a obra em curso, era ne-
cessário reunir o capital para a 
sua execução, tendo a Mesa Ad-

CENTRO COMUNITÁRIO 
DE ARCOZELO ENTROU 
EM FUNCIONAMENTO
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ministrativa, nomeadamente o 
seu Provedor e o Vice-Provedor 
Dr. Alípio Matos se desdobrado 
em esforços para essa concreti-
zação.

Assim, entre financiamentos 
nacionais e comunitários, foram 
reunidos cerca de 1,4 milhões 
de euros. A verba foi provenien-
te de candidaturas e projectos 
apresentados à Administração 
Regional de Saúde /ARS Norte, 
através do Programa Modelar, 
à Comissão de Coordenação da 
Região Norte – Programa ON2, 
à ADRIL (Associação para o De-
senvolvimento Regional do Vale 
do Lima) através do Programa 
Proder, coordenada pelo Engº 
Francisco Calheiros, subsídios 
do Ministério do Trabalho, da 
Solidariedade e da Segurança 
Social, tutelado pelo Dr. Mota 
Soares, bem como compartici-
pação do Município liderado por 
Victor Mendes.

Com visitas técnicas ou ins-
pecções das entidades competen-
tes, ao longo da sua construção e 
abertura, vários foram os peritos 
que consideraram o investimen-
to no Centro Comunitário de Ar-
cozelo como um dos mais efica-
zes quão modernos e funcionais 
equipamentos do sector social na 
região e no país.

Na sua construção, além do 
cumprimento de normas e proce-
dimentos dos ministérios inter-
ferentes nas suas características, 
nomeadamente o da Solidarieda-
de e Segurança Social e o da Saú-
de, foram utilizados materiais e 
muita mão de obra do concelho.

o RLIS da Santa Casa da Miseri-
córdia de Ponte de Lima integra-
-se no modelo de organização e 
funcionamento definido pelo 
Despacho número 11675/2014, 
de 18 de Setembro, da Secreta-
ria de Estado da Solidariedade e 
Segurança Social.

De realçar que também foi 
autorizado pela irmandade um 
empréstimo, no valor de 400 
mil euros, destinado ao equipa-
mento do Centro, principalmen-
te mobiliário de quartos, salas, 
gabinetes médicos, refeitórios e 
cozinha.

Resumindo, com um investi-
mento, suportado até à data, no 
valor de 4.958.178,70 euros, de 
acordo com os Mapas de Paga-
mentos da nossa Contabilidade, 
o Sonho tornou-se Realidade, 
não só para a Instituição como 
para aqueles que necessitam de 
Bem-estar no dia-a-dia, e redu-
zir o sofrimento com que a vida 
e o tempo,  por vezes, nos atin-
ge.

Com o levantamento do vasto 
imóvel sobranceiro ao monte de 
Santo Ovídio, registemos uma 
curiosidade: no concelho passou 
a existir um dos seus maiores 
edifícios, pois a sua área coberta 
é de 5.6550 m2, só comparável 
ao antigo convento de Refóios 
de Lima, hoje sede da Escola 
Superior Agrária do Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo, 
ou o hospital concelhio, amplia-
do, nos últimos anos, por convé-
nio estabelecido com entidades 
oficiais do sector.

“Residência” para 
185 moradores

O Centro Comunitário de Ar-
cozelo consiste numa resposta 
social idealizada para o Presente 
e Futuro, numa interacção com a 
sua vizinhança territorial e mais 
além.

Assim, as suas Valências ou 
áreas ocupacionais de utentes 
são as seguintes:

ERPI (Estrutura Residen-
cial para Idosos) – com uma 
lotação máxima de 45 utentes, 
foi contratualizada com o gover-
no em 24 residentes. A Valência 
abriu portas a 29 de Outubro úl-
timo.

Centro de Dia – a sua ca-
pacidade está prevista para 30 
utentes, dos quais 21 contratua-
lizados.

SAD (Serviço de Apoio ao 
Domicílio) – disponibilizando 
50 utentes, a sua contratualiza-
ção está garantida para 35.

Creche – a sua capacidade é 
para 30 crianças, havendo con-
tratualização para 21, serviço 
este que entrou em funciona-
mento no passado dia 1 de No-
vembro.

Unidade de Cuidados Con-
tinuados – Tipologia de Longa 
Duração e Manutenção, está 
equipada com 28 camas, acres-
cida de 2 para gestão autónoma 
de fins privados.

Programa RLIS (Rede Lo-
cal de Intervenção Social – 
com o fim de combater a pobre-
za e promover a inclusão social, 
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A nível de conservação, apresenta-se num estado de 
conservação razoável, apesar de ter desgaste da camada 
pictórica e camadas de verniz oxidado resultantes de 
intervenções anteriores, possivelmente aplicadas para ocultar 
esse mesmo desgaste. 

           

Tratamentos executados e em execução: 
Testes- abertura de janelas de diagnóstico/observação
  

Limpeza química/Remoção de vernizes oxidados

 

    

  

A Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima continua 
o valoroso trabalho de preservação e recuperação do seu 
importantíssimo património artístico, nomeadamente na área 
de pintura a óleo sobre tela. Apresenta-se assim uma breve 
exposição sobre a recuperação de dois retratos executados a 
óleo sobre tela em linho, estado de conservação, patologias 
e também das dificuldades técnicas enfrentadas quando os 
bens atingem um determinado grau de deterioração. 

Identificação histórico-artística / Estado de conservação 

Retrato representando o Benfeitor “João Martinho 
Virª. D’Carvalho Antas d’Azevedo”

         

Possuiu a seguinte inscrição:
 

A nível técnico e de execução é um retrato frontal 
ligeiramente de perfil, apresenta-se sentado com representação 
até aos joelhos; com a mão direita sobre a perna e a mão 
esquerda sobre o abdómen com os dedos introduzidos no 
colete, com excepção do polegar e indicador, em que o autor 
demonstra conhecimentos técnicos de pintura, conseguindo 
executar com grande qualidade rosto e indumentária. Nota-se 
que o artista se deparou com alguma dificuldade na execução, 
patente sobretudo a nível de perspectiva e proporção na 
expressão/representação do corpo. A nível de caracterização 
da indumentária, apresenta-se com um elegante fato 
composto de calça e casaco num tom preto de lapela, punhos 
e bolsos num acastanhado; com camisa e colete brancos e 
papilon de tom preto. Possuiu, como atributo, um relógio 
de bolso composto por um fio de ouro que desce no peito 
sobre a camisa e colete cruzando para o lado esquerdo, 
encontrando-se oculto dentro do bolso do colete. Este tipo de 
atributo demonstra e documenta a posição social que ocupa 
na sociedade portuguesa da sua época. 

PATRIMÓNIO RESTAURADO

	   	  

	  

	   	  

	  	  

Conservação e Restauro do Património artístico da
Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima
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muito graves que comprometeriam a sua continuidade se não 
estivesse a ser devidamente tratada; no decorrer de alguns 
tratamentos, o risco será elevado devido ao mau estado de 
conservação da peça, nomeadamente na limpeza do suporte, 
colagem de fragmentos e na execução do novo reforço do 
suporte.

Tratamentos executados e em execução: 

Testes- abertura de janelas de diagnóstico/observação

       

  

   

 

Pelo exposto, importa proporcionar às peças em causa um 
tratamento de estabilização estrutural, conservação e restauro 
que assegure a sua preservação. Na intervenção valoriza-se 
a vertente da conservação/estabilização, limitando-se a do 
restauro a uma reintegração volumétrica e cromática possível 
e eticamente aceite. 

Todos os tratamentos têm por objectivo solucionar as 
patologias existentes o melhor possível, não inviabilizando 
futuras opções de intervenção, de acordo com os Princípios 
Éticos e Deontológicos da Conservação e do Restauro.

                                                                             
   

    Conserv’arte

A limpeza química do suporte policromado foi executada 
de forma minuciosa, depois de efetuados rigorosos e 
completos testes de solventes e de resistência dos pigmentos. 

Esta fase dos trabalhos, que se iniciou com os testes e 
seguidamente procedeu-se à limpeza das cores claras (mais 
resistentes) e só depois das cores mais escuras (pigmentos 
menos resistentes). Esta fase dos trabalhos tem como 
dificuldades principais a pouca resistência dos pigmentos 
perante a limpeza necessária para remover os vernizes 
oxidados aplicados em intervenção anterior. 

Retrato representando o Benfeitor “Bento da Costa Tição”

       

Possuiu a seguinte inscrição:

 

A nível técnico e de execução é um retrato frontal, 
apresentando-se o corpo acentuadamente de perfil, de meio 
corpo, em que o autor demonstra conhecimentos técnicos 
de pintura conseguindo executar com qualidade rosto e 
indumentária. 

A nível de caracterização da indumentária, apresenta-
se com vestes ricas, um casaco em tons bege acastanhado, 
colete negro com aplicações nas lapelas, punhos e um lenço 
branco envolto no pescoço. No quadrante inferior da pintura, 
aparecem representados como atributos um chapéu que 
segura debaixo do braço esquerdo e uma bolsa de moedas 
na mão esquerda; o braço e mão direita são representados 
em movimento, a tocar montinhos de moedas que estão 
depositadas em cima de uma secretária, documentando a 
posição social que ocupa na sociedade portuguesa. 

A pintura apresenta-se com graves patologias: suporte 
endurecido partiu em vários fragmentos; desgaste da 
policromia muito intenso a nível das carnações, factor pelo 
qual em intervenções anteriores aplicaram-lhe vernizes 
aglutinados em anilinas de tom castanho com o objectivo 
de ocultar esse desgaste. Em suma, apresenta patologias 
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Atividades e Valências Creche/Ponte de Lima
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Atividades e Valências Creche/Ponte de Lima
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Atividades e Valências Creche/Ponte de Lima

Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima  |  Boletim Informativo    15  



Atividades e Valências Creche/CCA
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Atividades e Valências Jardim de Infância/Ponte de Lima
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Atividades e Valências Jardim de Infância/Ponte de Lima
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Atividades e Valências Jardim de Infância/Ponte de Lima
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Atividades e Valências Jardim de Infância/Ponte de Lima
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LIJ | D. Maria Pia/São JoséAtividades e Valências

Durante o mês de agosto, os nossos jovens tiveram 
a oportunidade de visitar e conhecer espaços 
e locais que proporcionaram vivências únicas. 
Mencionamos aqui a visita ao Estádio do Sporting de 
Braga, ao Canil Municipal, à Granifinas, ao Arquivo 
Municipal, ao Museu do Brinquedo, ao Festival de 
Jardins, à Barragem de Lindoso, a Santa Luzia, 

Recordando o verão,  o calor  e as  fér ias…
além de muitos passeios e piqueniques. Reforçamos o nosso 
agradecimento a todas as Entidades/Empresas/Instituições 
que colaboram connosco diariamente, principalmente em 
períodos de férias escolares, onde a ocupação do tempo 
livre, de forma saudável, é uma grande preocupação de todos 
os que trabalham no Lar. Ficam as lembranças….

Passeios  e piqueniques

Vis ita  a  Santa Luzia
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Vis ita  ao Fest ival  de Jardins

Vis ita  ao Cani l 
Intermunic ipal

Vis ita  à  Granif inas

Vis ita  ao Estádio Munic ipal 
do Sport ing de Braga

LIJ | D. Maria Pia/São José
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Vis ita  à  Granif inas

Vis ita  ao Estádio Munic ipal 
do Sport ing de Braga

Vis ita  à  cozinha do Mac Donald´s

Vis ita  à  Barragem do Alto L indoso

Cul inár ia

Além destas experiências fora do Lar, os nossos jovens também experimentaram a 
arte da culinária, por exemplo, com a elaboração de crepes, bolos caseiros, pizzas.

LIJ | D. Maria Pia/São José
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Dia 24 de novembro foi a data que marcou 
o início do esforço para motivarmos os nossos 
jovens para a preparação da decoração da 
“nossa casa” para o Natal.

É um esforço porque esta época não é 
vivida, “nesta casa”, da mesma forma que nas 
nossas casas. 

Diferenças? Família é a resposta. Sim, 
porque Natal é a FESTA DA FAMLÍA 
e, por muito que queiramos, por 
muitos afetos que partilhemos, por 
muito carinho e apoio que demos, 
nunca conseguiremos ocupar lugares 
fundamentais para o crescimento de 
uma criança: SER PAI, SER MÃE. 

Mas há outras coisas que 
conseguimos: ver um sorriso 
no rosto de cada um deles e os 
olhos a brilhar quando a árvore de 

Natal “desta casa” se ilumina, quando lhes 
perguntamos que presentes querem para o 
Natal e, principalmente, quando lhes dizemos 
que vão passar o Natal a casa dos pais. 

Isto é o Natal na nossa casa: sonhar desde 
o dia 24 de novembro com a noite mágica do 
24 de dezembro. Porque estes jovens, apesar 
de tudo, têm um sonho: passar a noite de Natal 

com os pais. 
Nós, a equipa educativa, 

queremos deixar aqui uma 
mensagem para cada um de 
vós: “Nós estamos ao vosso 
lado o ano inteiro - e também 
nesta quadra - para podermos 
ajudar a realizar o vosso desejo 
de Natal: FELIZ NATAL EM 
FAMÍLIA!”

O NATAL NA “NOSSA CASA”

LIJ | D. Maria Pia/São José

Exemplo de Responsabi l idade Socia l
A Pari Passu tem por missão fazer caminho com 

organizações comprometidas com a sociedade civil, 
sensibilizando, promovendo e dando forma a iniciativas 
que se direcionem para o desenvolvimento sustentável.

Pretende ser uma referência no mercado, como 
impulsionadores de uma conduta de Responsabilidade 
Social, que contribua para um crescimento positivo 
e sustentável dos Cidadãos, das Organizações e da 
Sociedade. (pari-passu.org/).

Assim sendo, em setembro, a Pari Passu convidou 
os jovens do Lar D. Maria Pia/São José a deslocarem-se 
a Braga, à Universidade do Minho, a fim de receberem, 
em mão, material escolar para o próximo ano letivo, 
bem como alguns bens alimentares para apoiar a nossa 
Instituição. Agradecemos publicamente a iniciativa de 
apoio aos nossos jovens.

Ficam aqui algumas fotografias para recordar…
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ERPI/Ponte de Lima
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ATIVIDADES

AGOSTO

ERPI/Ponte de Lima

JULHO
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ERPI/Ponte de Lima

SETEMBRO

Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima  |  Boletim Informativo    27  

Atividades e Valências



ERPI/Ponte de Lima

OUTUBRO
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ERPI/Ponte de Lima

NOVEMBRO

DEZEMBRO
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ERPI/CCA

As últimas décadas têm sido 
caracterizadas por importantes 
transformações na organização 
de instituições para responder 
ao processo de envelhecimento 
demográfico. As instituições – 
estruturas residenciais para idosos, 
centros de dia, serviços de apoio 
domiciliário, famílias de acolhimento, 
entre outros - têm vindo a assumir 
um papel funcional, a imprimir 
transformações significativas na 
estrutura de apoio e a revelar-
se potenciadoras de mudanças 
socioculturais e políticas que se 
manifestam em novos quotidianos 
para os mais idosos. 

“Os anciãos não podem viver 
esquecidos e escondidos(…)” disse 
o Papa Francisco. “Um povo que 
não trata bem os seus velhos é um 
povo sem futuro (...) porque perde 
a memória. (…) Quantas vezes 
entregamos as pessoas idosas a um 

abandono que não é mais do que 
uma eutanásia disfarçada. Este é 
o efeito da cultura de desperdício 
que tanto mal tem feito ao nosso 
mundo.” 

As estruturas residenciais nunca 
devem ser depósitos de idosos, 
aí colocados para esperar pela 
“sua hora”. Estamos a falar de um 
abandono de afetos, de perspetivas, 
de uma continuidade natural da sua 
própria vida. 

Queremos que os idosos 
encontrem  no Centro Comunitário 
um espaço de dignidade, em que a 
sua especificidade é respeitada e, 
apesar de todas as suas limitações, 
são respeitados e impulsionados 
para dar continuidade à dignidade 
das suas vidas. A autonomia, 
a confidencialidade, o poder 
de escolha, a individualidade, 
a igualdade, a participação, 
deverão ser conceitos que nos  

acompanham sempre para que, 
de facto, este acolhimento seja 
real e, se não pudermos alcançar 
todos estes princípios, pois que 
eles sejam sempre um princípio a 
ter como normativo no momento da 
institucionalização.

O acolhimento na estrutura 
residencial deve minimizar riscos 
como a de perda de identidade, 
vínculos afetivos, desenraizamento, 
receio da mudança, tendência 
a rejeitar a integração, auto-
culpabilização ou sensação de 
estar a sofrer uma punição. Para 
tal, os responsáveis da estrutura 
residencial devem ter em conta o 
caráter e a personalidade do novo 
residente, incluindo a sua história, 
as recordações familiares, a relação 
que tinha com a comunidade da 
qual se separou e a sua família.

A vida no Centro Comunitário já acontece…
Se meu andar é hesitante
e minhas mãos tremulas, ampara-me.
Se minha audição não é boa, e tenho de me
esforçar para ouvir o que me dizes, procura entender-me.
Se a minha visão é imperfeita
e o meu entendimento escasso,
ajuda-me com paciência.

Se minha mão treme e derrubo a  comida
na mesa ou no chão, por favor,
não te irrites, tentei fazer o que pude.
Se me encontrares na rua,
não faças de conta que não me viste.
Para para conversar comigo. Sinto-me só.
Se , na tua sensibilidade,
me vires triste e só,
simplesmente partilha comigo um sorriso e sê solidário.
Se te contei pela terceira vez a mesma história num
só dia, não me repreendas, simplesmente ouve-me.
Se me comporto como uma criança, cerca-me de carinho.
Se estou doente e sou um peso, não me abandones.
Se estou com medo da morte e tento negá-la,
Por  favor, ajuda-me na preparação para o adeus”.

(Autor Desconhecido)
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RSI| Rendimento Social de Inserção

No último semestre, a equipa 
do Rendimento Social de Inserção 
(RSI), realizou atividades que 
potenciaram, sobretudo, a inclusão 
de crianças e jovens, a integração 
no mercado de trabalho de adultos 
e a diminuição de carências 
socioeconómicas, a fim de 
favorecer a autonomia das famílias 
beneficiárias de RSI e melhorar a 
sua qualidade de vida.

Neste sentido, no mês de julho 
de 2015, decorreu uma atividade 
lúdico-pedagógica para crianças e 
jovens em risco social e em situação 
de isolamento geográfico, com 
idades compreendidas entre os 6 e 
os 14 anos de idade, nas piscinas 
Municipais das infraestruturas 
do Festival Internacional dos 
Jardins, na freguesia de Arcozelo 
– Ponte de Lima. A iniciativa teve 
a duração de 5 dias, no período 
da manhã, e visou a promoção 
da igualdade de oportunidades, 
facilitando o acesso a vivências 
e experiências que favorecem o 
seu desenvolvimento. Pretendeu-
se estimular a convivência entre 
pares, fomentando o respeito pelo 
outro, desenvolver competências 
de relacionamento interpessoal e 
promover os direitos das crianças, 
nomeadamente o direito a brincar 
e a divertir-se, favorecendo 
a participação em atividades 
adequadas à sua idade. 

No período compreendido 
entre os meses de setembro e 
novembro de 2015 foram enviadas 
convocatórias para entrevistas de 

seleção a vários beneficiários/as, 
com vista a potenciais integrações 
em Contrato de Emprego Inserção+ 
(CEI+) na Autarquia de Ponte de 
Lima e em juntas de freguesia da 
área de abrangência da Equipa. 
Dos candidatos encaminhados, 
foram conseguidas 9 integrações 
efetivas com autonomização da 
medida do RSI, sendo que ainda 
se encontram a decorrer processos 
de recrutamento com vista a novas 
colocações. Ao nível da Formação 
Profissional, no mesmo período, 
7 beneficiários/as iniciaram ações 
nesta área. 

No sentido de responder ao 
número crescente de solicitações 
de apoio em géneros alimentares, 
a equipa encontra-se a dinamizar 
uma campanha de solidariedade, 
envolvendo toda a Instituição, que 
decorrerá até ao final do período 
natalício, com vista a angariar leite 
em quantidade suficiente para 
colmatar as carências das famílias, 
do ponto de vista alimentar. De 
forma a atingir resultados mais 
significativos, lançamos ainda 
o desafio à comunidade local, 
convidando instalações desportivas, 
nomeadamente ginásios, a 
juntarem-se a esta campanha, 
construindo a sua árvore de Natal, 
com originalidade, utilizando o leite 
doado pelos sócios/colaboradores, 
tendo já confirmação da adesão do 

Ginásio do Clube Náutico de Ponte 
de Lima.

Deixamos uma imagem da 
nosso “pinheirinho” em fase 
de construção, dirigindo um 
agradecimento a todos aqueles 
que colaboraram connosco, com o 
desejo de um Santo e Feliz Natal. 

A Equipa de RSI da SCMPL
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RLIS| Rede Local de Intervenção Social

No âmbito da candidatura 
ao Portugal 2020, foi criado um 
protocolo entre a Segurança 
Social e a Santa Casa da 
Misericórdia de Ponte Lima, com 
o objetivo de descentralizar os 
serviços da ação social. 

Esta iniciativa está a decorrer 
a nível nacional, sendo a 
sua intervenção de caráter 
concelhio. Em Ponte de Lima, 
a Rede Local de Intervenção 
Social (RLIS) irá iniciar a sua 
atividade em dezembro de 2015, 
assegurando atendimento diário 
na sede situada na Rua General 
Norton Matos, nº 496, Ponte 
de Lima, e acompanhamento 
descentralizado, em juntas de 
freguesia a designar.

A RLIS é responsável pelo 

Serviço de Atendimento e 
Acompanhamento Social (SAAS) 
e tem como principal objetivo 
informar, apoiar e prevenir 
situações de vulnerabilidade, 
pobreza e exclusão social, 
bem como intervir em casos de 
emergência social.

Trata-se de uma equipa 
multidisciplinar, constituída por 
um coordenador da área do 
Serviço Social e quatro técnicas 
(duas assistentes sociais, 
uma educadora social e uma 
psicóloga). 

Pretende-se uma intervenção 
em rede, com o envolvimento das 
diversas entidades/instituições, 
nomeadamente a Câmara 
Municipal, Juntas de Freguesia, 
saúde, educação, entre outras, 

na busca das respostas mais 
adequadas às necessidades da 
pessoa/família. 

Atendendo ao número da 
população, foi estabelecido um 
protocolo entre a Segurança 
Social e a Comissão Nacional de 
Proteção das Crianças e Jovens 
em Risco que prevê a afetação 
de duas técnicas a 50% que 
irão integrar a CPCJ de Ponte de 
Lima nas modalidades restrita 
e alargada, acompanhando 
crianças e jovens em situação 
de perigo e contribuindo para 
o trabalho de prevenção nesse 
âmbito.
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UCC| Unidade de Cuidados Continuados

Os novos padrões sociais, 
demográficos e epidemiológicos 
resultantes, entre outros fatores, 
do aumento da esperança de vida 
e do consequente agravamento de 
doenças crónicas e incapacitantes 
estiveram na origem da criação 
de uma Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados 
(RNCCI). Esta veio responder, de 
forma articulada e integrada, às 
necessidades das pessoas com 
dependência, visando contribuir 
para a melhoria de saúde do 
cidadão com perda funcional ou 
em situação de risco de a perder, 
através de cuidados técnicos e 
humanos adequados.
A  RNCCI inclui várias tipologias 
de internamento e de cuidados 
domiciliários que, de acordo com 
critérios pré definidos, dão resposta 

às necessidades da população. A 
Santa Casa da Misericórdia de Ponte 
de Lima tem o privilégio de acolher 
uma Unidade de Longa Duração e 
Manutenção (ULDM), sendo dirigida 
a pessoas que, em razão do nível de 
dependência originado por doenças 
ou processos crónicos, não reúnem 
condições para usufruir de cuidados 
no domicílio. 
Esta ULDM é constituída por 
uma equipa multidisciplinar, da 
qual fazem parte enfermeiros, 
médicos, técnico de serviço social, 
psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional, animador sócio 
cultural, nutricionista e assistentes 
operacionais. 
Muitas serão as limitações 
experimentadas no dia-a-dia das 
pessoas acolhidas na ULDM, é o 
querer e não conseguir, é o almejar 

por um pouco mais de autonomia, a 
impotência, o desânimo… 
     A equipa reunirá todos os 
esforços para contribuir para o 
bem-estar, para a serenidade, 
mesmo em situações mais 
desesperadas, pois a prestação 
de cuidados é isso mesmo, uma 
imensidão de pequenas coisas. 
Estas pequenas coisas, muitas 
vezes, fazem despertar a vivência 
de emoções de difícil compreensão, 
como se estas representassem 
uma sinfonia afónica de emoções, 
afetos e sentimentos. Cabe-nos 
a nós perceber a essência, estar 
e ser com a pessoa, para assim a 
ajudar verdadeiramente a atingir o 
seu máximo potencial e caminhar 
no sentido de uma vida digna, com 
qualidade. 

Natália Malheiro 

Unidade de Longa Duração e Manutenção
REABILITAR, READAPTAR, REINTEGRAR
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Capelania

O Papa Francisco proclamou 
para toda a Igreja o Jubileu 
Extraordinário da Misericórdia, a 
decorrer entre 08 de Dezembro de 
2015 e 20 de Novembro de 2016.

A Diocese de Viana do Castelo, 
em sintonia com esta proposta do 
Papa e no seguimento do projeto 
trienal de Pastoral (A Família, 
comunidade de vida e de amor) 
dedicar-se-á, neste segundo ano, 
aos mais frágeis da família: frágeis 
pela doença e a idade avançada; 
e frágeis pelo pecado; e ainda 
mais frágeis, se marginalizados e 
desprezados. 

Será, segundo o mesmo  Papa, um 
tempo “em que somos chamados, 
de maneira mais intensa, a fixar 
o olhar na misericórdia, para nos 
tornarmos nós mesmos sinal eficaz 
do agir do Pai”. É que, “para sermos 
capazes de misericórdia, devemos 
primeiro pôr-nos à escuta da Palavra 
de Deus. (...) Deste modo, é possível 
contemplar a misericórdia de Deus 
e assumi-la como próprio estilo 
de vida” (O Rosto da Misericórdia. 
Bula de Proclamação do Jubileu 
Extraordinário da Misericórdia, nn. 
3 e 13). D. Anacleto comenta: “Esta 
dupla vertente da misericórdia – 
divina e humana – exprime-se, ates 
de mais, no lema escolhido pelo 
Papa: Misericordiosos como o 
Pai. Na nossa Diocese, e para nos 
mantermos unidos a toda a Igreja, 
adoptámos como lema as palavras 
iniciais: Sede Misericordiosos. 
Insistimos na ação, porque é esse 
o objetivo da contemplação. A 
misericórdia ou se pratica ou não 
existe” (Sede Misericordiosos, n. 4).

É um convite feito a toda a 
Igreja pelo Papa e a toda a Diocese 
pelo Bispo: para todos. Mas 
haverá pessoas e instituições que, 
pela sua natureza, vocação e/ou 
compromisso e dedicação deverão 
estar abertas a receber e a distribuir 

a misericórdia do Pai de modo mais 
exigente e empenhado. 

Será exigir demasiado que as 
Misericórdias sempre – mas de 
modo particular neste ano – sejam 
um desafio como sinal visível, 
profético e testemunhal desta 
Misericórdia?

Com certeza que não. Na sua 
totalidade: Mesa, Irmãos, utentes 
servidos nas várias valências – são 
convidados a receber e a distribuir 
Misericórdia. E nem isto é novo: 
a sua espiritualidade específica 
está no assumir, como caminho, a 
prática das Obras de Misericórdia 
que, assim, se tornam programa 
da(s) Misericórdia(s).

Seria coxa uma instituição que 
cuidasse da pessoa sem olhar ao 
todo das suas dimensões: humana 
e espiritual. Por isso as Obras de 
Misericórdia traçam um programa 
de “cuidados paliativos” (de 
proteção) do corpo e do espírito.

É função/missão/obrigação de 

toda a Misericórdia e de todos 
na Misericórdia cuidarem: serem 
assistentes humanos e espirituais, 
com igual atenção à corporeidade 
e à espiritualidade: à doença e à 
idade, como ao bem-estar interior e 
espiritual. Mesa e irmãos recebem 
para dar. Devem primeiro receber 
para depois dar.

Justifica-se, por isso, que, além 
dos “cuidadores” da dimensão 
corporal, mais direta - como 
especificamente  médicos(as), 
enfermeiros(as), ajudantes de 
ação direta, cozinheiros(as), etc. – 
haja igualmente “cuidadores” da 
dimensão espiritual – psicólogos(as), 
Capelães (assistentes espirituais), 
etc.. - No terreno, uns e outros 
serão os braços concretizadores 
dos objetivos da(s) Misericórdia(s).

Se o programa para uns e outros 
é muito vasto, um resumo concreto 
e sugestivo pode ser encontrado 
nas Obras de Misericórdia: 
consultem-se, para serem vividas, 
a RECEBER e DAR.
 

P. João Lopes/P. José Vilar

Em Ano Jubilar da Misericórdia
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A nossa vida faz-se de recordações, 
de momentos, de experiências e de 
afetos que vamos acumulando e 
armazenando na nossa memória, e 
que contam parte da nossa história 
enquanto pessoas que fazem par-
te de uma sociedade. Infelizmente, 
devido à doença de Alzheimer, um 
elevado número de pessoas já per-
deu as suas.
A Doença de Alzheimer é um tipo de 
demência que provoca uma deterio-
ração global, progressiva e irrever-
sível de diversas funções cognitivas 
(memória, atenção, concentração, 
linguagem, pensamento, entre ou-
tras) devido à ausência de comuni-
cação entre as células cerebrais que 
acabam por morrer. Assim, à medi-
da que a Doença de Alzheimer vai 
afetando as várias áreas cerebrais, 
vão-se perdendo certas funções ou 
capacidades que raramente se recu-
peram. É mais comum desenvolver-
-se após os 65 anos, aumentando 
a taxa de prevalência da demência 
com a idade, e afetando pessoas 
que podem ter ou não antecedentes 
familiares da doença.
Numa fase inicial, é díficil distinguir 
os sintomas da Doença De Alzhei-
mer porque começam frequente-
mente por lapsos de memória e 
dificuldade em encontrar as pala-
vras certas para objetos do quoti-
diano, o que é comum em relação 
a várias pessoas e independente da 
idade. No entanto, estes sintomas 
agravam-se à medida que as célu-
las cerebrais vão morrendo e a co-
municação entre estas fica alterada. 
Mais frequentemente associados a 
esta doença estão: dificuldades de 

memória persistentes e frequentes, 
especialmente de acontecimentos 
recentes; a presença de um discur-
so vago durante as conversas; a 
perda de entusiasmo na realização 
de atividades anteriormente apre-
ciadas; a demora excessiva na re-
alização de atividades de rotina; o 
esquecimento de pessoas ou luga-
res conhecidos; a falta de capaci-
dade em compreender questões e 
instruções; a deterioração de com-
petências sociais; a instabilidade 
emocional.
Ser cuidador de uma pessoa com 
demência é um compromisso a lon-
go prazo e exige uma atenção redo-
brada tendo em conta que os sinto-
mas pioram em situações de stress, 
fadiga e problemas de saúde, e que 
isto acontece de forma progressiva, 
de acordo com as áreas cerebrais 
afetadas.
Para a pessoa com Doença de Al-
zheimer, esteja ou não institucio-
nalizada, são importantes algumas 
atividades como: incentivar a leitura 
de jornais e revistas; realizar jogos 
que a pessoa anteriormente apre-
ciava; ouvir música; lêr ou escutar 
histórias; ver fotografias que as aju-
dem a recordar; manter o cuidado 
da aparência pessoal; incentivar 
à escrita ou outras atividades que 
apelam à utilização do maior núme-
ro de sentidos.
O diagnóstico clínico da Doença 
de Alzheimer pode incluir a realiza-
ção da história médica detalhada, 
exame físico e neurológico apro-
fundado, exame do funcionamento 
intelectual, avaliação psiquiátrica, 
avaliação neuropsicológica, e análi-

ses laboratoriais ao sangue e urina. 
Apesar de, na atualidade, não exis-
tir cura para esta doença, existem 
medicamentos que permitem algu-
ma estabilização do funcionamento 
cognitivo nas fases ligeira e mode-
rada.
É cada vez mais importante que 
profissionais de saúde, cuidadores 
e familiares estejam sensibilizados 
e atentos à Doença de Alzheimer, 
de forma a melhorar a qualidade de 
vida dos idosos.

Farmacêuticas Farmácia Brito

“ A MEMÓRIA POR UM FIO...”
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Recordamos hoje um dos 

grandes benfeitores da Santa 

Casa da Misericórdia de Ponte 

de Lima, a quem doou parte da 

sua fortuna, além de também ter 

colaborado com seus donativos 

pecuniários para outras institui-

ções locais, como referiremos 

abaixo.

De seu nome completo Fran-

cisco António da Cunha Maga-

lhães, nasceu em Ponte de Lima 

a 8 de abril de 1839, e faleceu em 

18 de setembro de 1906,no an-

tigo castelo da vila, Paço do Al-

caide, ou dos Viscondes de Vila 

Nova de Cerveira, depois Mar-

queses de Ponte de Lima, por si 

adquirido em 1874 pelo valor de 

2.600$00 réis.

Tal como muitos compatrio-

tas daquele tempo, partiu deter-

minado para o Brasil e, tendo-se 

fixado no Pará, regressou com 

fartos rendimentos que lhe per-

mitiram investimentos na imo-

biliária e agricultura, tornando-

-se um abastado proprietário em 

Ponte de Lima e no Porto.

No seu regresso à terra natal, 

fixou residência no antigo Paço 

que comprara a Augusto de Mo-

rais, residente na capital norte-

nha, que o houvera por dívidas 

do último titular. Francisco 

Magalhães mandou recuperar o 

edifício, construiu o torreão vol-

tado à Rua Cândido da Cruz, di-

vidiu o seu interior, destacando-

-se o salão central, cujo tecto era 

ornamentado nos cantos, com 

medalhões de algumas figuras 

Grandes Benfeitores 
da Misericórdia
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da literatura nacional como Gar-

rett, Castilho e Herculano, traba-

lho dos famosos estucadores de 

Afife, Viana do Castelo.

Numa terra ávida de pro-

gresso, mas onde escasseava o 

dinheiro, este torna–viagem do 

outro lado do Atlântico, viria a 

juntar-se a outros mais, colabo-

rando na fundação de agremia-

ções vocacionadas para as áreas 

sociais, culturais e de socorro.

Assim, o saudoso Magalhães 

do Paço, como ficou recorda-

do entre nós, integraria no rol 

de fundadores dos Bombeiros 

Voluntários de Ponte de Lima, 

ocorrido em 25 de Setembro de 

1887, e na qualidade de quarto 

associado. Meses volvidos, reu-

nida a Assembleia Geral em 20 

de Março de 1888, é-lhe atribuí-

do o título de Benemérito, junta-

mente com outros oito cidadãos 

limarenses.

O seu empenho e dedicação 

elegeram-no, em 1890, o segun-

do Presidente da Direcção dos 

“Soldados da Paz”, donde tran-

sitaria para aliar-se num outro 

projecto, arrojado ao tempo, em 

Terras limianas! Referimo-nos à 

construção de uma casa de es-

pectáculos no concelho, um in-

vestimento inicial de 70 contos 

de réis, repartido por subscrição 

em acções nominativas; Maga-

lhães, estava ombreado com ou-

tro grande benemérito local (e 

também da Misericórdia), João 

Francisco Rodrigues de Moraes, 

e do médico municipal António 

Inácio de Freitas, oriundo de Vi-

zela.

Assim, com sua supervisão 

repartida, arrancou em 1894 

a empreitada do Teatro Diogo 

Bernardes, concluída dois anos 

mais tarde, com a sua inaugura-

ção nas Feiras Novas de 1896.

No ano seguinte, o escritor 
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Delfim Guimarães (1872-1933), 

que residiu entre nós e escreveu 

algumas obras como O Rosque-

do e os Ares do Minho, incluía 

Francisco Magalhães entre “ os 

que mais têm concorrido para o 

actual desenvolvimento da vila; 

a notícia, encontrámo-la no jor-

nal Branco e Negro1, onde são 

salientados as obras de aformo-

seamento da Praça de Camões, 

construção do teatro e de resi-

dências particulares na Rua do 

Arrabalde, além de embeleza-

mento do Passeio marginal do 

Lima.

Doações à Misericórdia

Pelo seu testamento cerrado, 

concluído no último dia do ano 

anterior, guardado no arquivo 

histórico, mas reproduzido en-

tão no jornal O Commércio do 

Lima2, ficámos a saber das suas 

disposições.

O nosso Benemérito, viúvo 

de D. Joaquina Pereira Dias, mas 

sem filhos, expressou, na sua 

vontade, que seu cadáver fosse “ 

conduzido ao cemitério por seis 

Irmãos, dos mais pobres da San-

ta Casa da Misericórdia, a quem 

será dada a esmola de 1000 réis 

a cada um”. Os Asilos de Infân-

cia D. Maria Pia e o de Nª Sª da 

Conceição para idosos foram 

contemplados com 200 mil réis 

cada um.

Nos legados temporais, o 

saudoso Limiano e antigo Pro-

vedor contemplara com 4 con-

tos de réis, quantia elevada à 

época, a construção dum novo 

hospital; e, caso já estivesse 

construído, uma outra verba de 

500 mil réis para seu fundo, dos 

quais juros serão aplicados na 

conservação de seu jazigo. Mas, 

ainda como forma de maior ga-

rantia, para que uma moderna 

unidade de saúde fosse reali-

dade em Ponte de Lima, legava 

terreno do Campo do Lemos3, 

junto da capela da Senhora da 

Lapa, pois havia intenção da 

Mesa Administrativa levantar aí 

a estrutura assistencial de raiz. 

1)  Número 47, datado de 21 de Fevereiro de 1897, sob o título PONTE DO LIMA, associando ao progresso em curso os 
nomes de outros cavalheiros: os médicos Joaquim Gerado Vieira Lisboa e António Inácio de Freitas, o agrónomo Manuel 
Rodrigues de Moraes que cinco anos antes instalara a Escola Prática de Agricultura, na sua Quinta das Cruzes, em 
Moreira de Lima, e seu irmão João Rodrigues de Moraes; o político José de Abreu Coutinho e o Conde de Calheiros, que 
a expensas suas abriram a estrada de Brandara até ao seu solar nessa freguesia.

2)  Número 5, do Ano I, datado de Ponte de Lima, 19 de Setembro de 1906.
3) Trata-se naturalmente do local hoje ocupado pela casa da família Valério de Carvalho, parcela agrícola que foi pertença do 

paleógrafo, latinista e historiador Miguel Roque dos Reis Lemos (1831-1897), autor dos Anais Municipais de Ponte de 
Lima, concluídos em 1887, mas com Suplemento de seu neto Júlio, foram publicados pela primeira vez só em 1936 (38), 
na presidência do município do coronel Alberto de Sousa Machado.
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4)  Não confundir com a solarenga Casa da Baldrufa, brasonada dos Melos Pereiras, depois propriedade do jornalista António 
Amorim, radicado no Rio de Janeiro, e posteriormente do poeta António Vasconcelos Porto, pseudónimo de Porto–Além, 
falecido há alguns anos. Parte da Quinta da Baldrufa foi ocupada nos finais do século passado por um inestético bloco 
de apartamentos e jardim-parque de estacionamento automóvel e, recentemente, uma outra parcela com uma unidade 
hoteleira. Restam os socalcos ladeando o acesso ao nosso campo-santo, e restantes áreas de cultivo junto da casa de 
senhorio, uma elegante construção ao gosto do último quartel do século XIX, voltada ao cruzamento da Ponte Nª Sª da 
Guia.

A sua casa de morada, o histó-

rico Paço, era também deixado à 

Santa Casa, e seria lá que, em 7 

de Julho de 1927, abria portas o 

(novo) Hospital, transferido do 

edifício sede, no Adro da Matriz, 

hoje repartido em Consistório e 

Farmácia (alienada), e a Biblio-

teca Municipal.

Tudo se concretizou duas dé-

cadas mais tarde, porque a resi-

dência só seria propriedade da 

Misericórdia após falecimento 

das irmãs, pois eram detentores 

de usufruto. Ainda no combate à 

pobreza, foram contemplados 20 

necessitados da vila com mil réis 

a cada um, e igual aos de Mon-

sul, concelho de Vila da Feira.

Proprietário no Porto 
e Ponte de Lima

Pelo seu testamento, sabe-

mos também que foram con-

templados com bens rurais e 

urbanos, além de dinheiro, seus 

sobrinhos, afilhados, criados e 

amigos, pois a fortuna assim o 

permitia.

Podemos recordar que entre 

os bens de Francisco António da 

Cunha Magalhães enumeravam-

-se duas casas na rua de Sá da 

Bandeira e outras duas na do 

Bonjardim, no Porto, avaliadas 

em mais de 21 contos; a Quinta 

da Baldrufa4, cortada pela estra-

da para Darque/Barcelos, limi-

tada pelo cemitério e a avenida 

5 de Outubro ou dos Plátanos, 

montes em Santa Maria Madale-

na e a Quinta da Abobreira, na 

freguesia de Arca, deste conce-

lho, e a leira na Veiga da Ponte.
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por João Maria CarvalhoNotícias Breves

No passado dia 29 de novembro 
iniciou-se a assistência religiosa 
e acolhimento espiritual aos 
utentes do Centro Comunitário 
de Arcozelo da Santa Casa da 
Misericórdia de Ponte de Lima. Para 
o efeito, às nove horas e meia foi 
celebrada  a Eucaristia dominical 
no novo Oratório, e na cerimónia 
presidida pelo Pe Dr. José Correia 
Vilar, Arcipreste de Ponte de Lima 

INAUGURAÇÃO DE LAR 
da SCM de MELGAÇO

A Santa Casa da Misericórdia de Melgaço endereçou 
o convite à nossa Instituição para estar presente na 
bênção e inauguração do Lar Cantinho dos Avós, que 
aconteceu no dia 11 de outubro passado. A representar 
a SCM de Ponte de Lima esteve o seu Provedor em 
exercício, Alípio Matos, Mesário João Maria Carvalho e 
Diretor Técnico Mário Ferreira.

A receber os convidados esteve o seu Provedor 
Jorge Ribeiro, para uma cerimónia em que estiveram 
presentes - entre outros – o Diretor do Centro Distrital 
de Segurança Social de Viana do Castelo, José Paulo 
Órfão e o Presidente da Câmara Municipal de Melgaço, 
Manuel Batista Pombal.

Hoje, dia 18 de dezembro, foram entregues 
pela Farmácia Brito, através do seu proprietário, 
Dr. Bernardo Brito, os prémios com que, ao longo 
dos últimos anos, tem tido a gentileza de brindar 
os jovens institucionalizados no LIJ D. Maria 
Pia/S.José. 

Com efeito, a Farmácia Brito tem atribuído o 
valor de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros) 
como prémio aos jovens que mais se tenham 
destacado, em termos de aproveitamento escolar, 
ao longo do anterior ano lectivo 2014/2015.

a prestar apoio ao Capelão, Pe. 
João Lopes, estiveram presentes o 
Provedor António Veloso, o Provedor 
em Exercício, Alípio de Matos, 
Mesários da Instituição, Diretora 
Coordenadora, Diretor Técnico, 
Colaboradores e Utentes, familiares 
e amigos.

O coro de Santo António da Torre 
Velha, dirigido pela Enf. Natália, 
alimentou com bonitos cânticos a 

Eucaristia.
A cerimónia introduziu, também, 

a novena em honra da Senhora 
da Conceição, padroeira da 
Misericórdia, que foi celebrada ao 
longo da semana de preparação 
da festa de 8 de dezembro, dia 
reservado à Missa solene na Igreja 
da Misericórdia, ao meio dia, e à 
cerimónia de bênção do Centro 
Comunitário, às 15h30 minutos.

          

ACOLHIMENTO ESPIRITUAL AOS UTENTES DO CCA DA INSTITUIÇÃO

Este ano, foram estes os alunos contemplados com prémios 
de mérito de melhores alunos:

 
- 1º Prémio - Fábio Jorge Ferreira de Brito, 17 anos - 100€
- 2º Prémio - Marco António Amorim de Carvalho, 17 anos - 80€
- 3º Prémio - Hugo Jesuino, 18 anos - 70€ 

A Instituição deixa aqui um especial agradecimento à 
Farmácia Brito pelo incentivo dado aos jovens e formula 
ao Dr. Bernardo Brito e Colaboradores votos de excelentes 
festas natalícias.

FARMÁCIA BRITO ENTREGA PRÉMIOS DE MÉRITO AOS JOVENS DO LIJ
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Notícias Breves

CERIMÓNIA DE 
ASSINATURA DE 
CONTRATOS DE 

FINANCIAMENTO – 
OVERBOOKING

O CCA (Centro 
Comunitário de Arcozelo) da 
Santa Casa da Misericórdia 
de Ponte de Lima tem 
merecido o interesse de 
muito público que aprecia a 
imponência, as dimensões 
e a localização do edifício 
que alberga cinco valências 
da Instituição. A obra, 
projectada pelo Gabinete de 
Arquitetura Traços, dirigido 
pelo arquitecto Duarte 
Cerqueira, está situado no 
sopé do Monte de Santo 
Ovídio, junto ao nó de acesso 
à A 28, e oferece condições 
excepcionais de luz, 
equilíbrio, espaço e conforto.

Não admira que aconteça 
certa motivação para as 
visitas, ficando aqui o registo, 
em foto, de uma delas.

AS VISITAS

Realizou-se no dia 17 de Novembro, às 15 horas, no CCDR-N, no 
Porto, a cerimónia de assinatura de contratos de financiamente ao 
abrigo do programa Overbooking.

A cerimónia inicou-se com uma explicação prévia do ato, feita por 
um membro do Conselho Diretivo do CCDR-N, em que foi explicado 
o contexto em que as entidades apresentadoras de projectos para 
financiamento ao abrigo do programa ON.2, o Programa Operacional 
Regional do Norte, poderiam vir a usufruir de financiamento, embora 
se trate, segundo disse, de contratos não condicionados. Aí foram 
indicados critérios para aceder aos fundos, bem como prioridades 
para concessão dos financiamentos. Foi também explicado que o 
Overbooking se destina a libertar verbas decorrentes do Quadro 
Comunitário de Apoio.

A Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima concorreu ao 
financiamento para a construção do Centro Comunitário de Arcozelo.

Na cerimónia de assinatura, a Instituição esteve representada pelo 
Provedor em Exercício, Alípio de Matos.
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por João Maria Carvalho

No dia 21 de Agosto 
passado, os pais das primeiras 
crianças a frequentar a 
unidade Creche a funcionar 
no Centro Comunitário de 
Arcozelo da Santa Casa 
tiveram a oportunidade de 
visitar e conhecer o espaço 
em que viriam a ser recebidos 
os seus filhos no ano lectivo 
2015/2016.

Depois de uma reunião 
de acolhimento no edifício-
mãe, deslocaram-se a 
Arcozelo para aí conhecerem 
e apreciarem a qualidade 
das instalações destinadas à 
Creche, tendo depois visitado 
todo o complexo.

A VISITA À 
CRECHE DO CCA

Foi no passado dia 7 de 
Novembro que os Órgãos 
Sociais da Instituição fizeram 
a tradicional peregrinação de 
fim de mandato ao Santuário 
de Fátima.

A viagem iniciou-se às sete 
horas da manhã, em carrinha 
da Instituição conduzida pelo 
motorista Henrique, e nela 
estiveram sete Mesários e o 
Coordenador Geral.

Durante a viagem foi 
rezado o terço e em Fátima 
visitou-se a capela do 
Santíssimo. Às onze horas, 
a comitiva participou na 
cerimónia eucarística em cuja 
concelebração tomou parte 
o Mesário Pe Eurico da Silva 
Pinto.

Em seguida fez-se uma 
visita à Capela das Aparições, 
onde cada um rezou pelas 
intenções pessoais.

Depois do almoço, iniciou-
se a viagem de regresso a 
Ponte de Lima.

VISITA A FÁTIMA
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No dia 14 de novembro 
transacto, realizou-se a reunião 
Ordinária da Assembleia Geral em 
que foram analisados os seguintes 
pontos:

- Período de Antes da Ordem do 
Dia;

- Apresentação, Discussão e 
Votação do Plano de Atividades e 
Orçamento Ordinário para 2016;

- “2ª Revisão do Orçamento 
Ordinário de 2015”;

- Alienação de Património.
- Apreciação e Votação do 

Regulamento Eleitoral.
No início da sessão, o Provedor 

em Exercício, Alípio de Matos, 
apresentou um voto de rápido 
restabelecimento de saúde do 

No passado dia 21 de Agosto, uma delegação 
da cidade francesa de Les Martres‐de‐Veyre, 
localidade geminada com a Vila Nova de Arcozelo, 
visitou as instalações do Centro Comunitário 
de Arcozelo da Santa Casa da Misericórdia de 
Ponte de Lima. A comitiva, constituída por duas 
dezenas de pessoas, teve a recebê-la o Provedor 
em Exercício da Instituição Limiana, Alípio de 
Matos, acompanhado de alguns membros da 
Mesa Administrativa, que fez a apresentação 
do complexo. Depois de algumas palavras de 
boas vindas na sala de Conferências do CCA, 
João Barreto, Presidente da Junta, destacou 
as boas relações existentes entre as duas 
localidades. Depois, o Maire de Les Martres‐de‐
Veyre agradeceu a receção e destacou o clima 
de amizade e cooperação que tem havido entre 
as duas localidades. Seguidamente foi feita uma 
visita a todo o Centro Comunitário, que mereceu 
o maior interesse dos visitantes.

Irmão  Dr. Francisco  Abreu de Lima 
e tornou públicas as atividades 
desenvolvidas nos últimos meses.

Depois de felicitações à Mesa 
pelo trabalho desenvolvido, o 
Provedor, António Martins Veloso 
agradeceu o apoio que lhe foi 
oferecido por todos ao longo dos 
seus cinco mandatos à frente 
dos destinos da Santa Casa da 
Misericórdia limiana.

Depois de apresentados 
e discutidos, os pontos 
“Apresentação, Discussão e 
Votação do Plano de Atividades 
e Orçamento Ordinário para 
2016”,   “2ª Revisão do Orçamento 
Ordinário de 2015” e  “ Alienação 
de Património”, todos mereceram a 

aprovação por unanimidade.
O último ponto – “Apreciação e 

Votação do Regulamento Eleitoral” 
-, depois de discutido, foi aprovado 
por maioria, com uma abstenção.

Da reunião foi feita a respetiva 
ata que pode ser consultada 
nos Serviços Administrativos da 
Instituição.

NO fim da reunião, todos os 
Irmãos foram convidados a fazer 
uma visita às instalações do novo 
Centro Comunitário de Arcozelo. A 
visita fez-se e mereceu rasgados 
elogios às condições excelentes 
oferecidas a todos os utentes que 
delas hão-de beneficiar.

REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

VISITA DA DELEGAÇÃO 
DE LES MARTRES-DE-VEYRE AO CCA
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Notícias Breves

Ao meio dia do passado dia 23 de outubro, sexta-feira, 
nas instalações da Segurança Social de Viana do Castelo, 
foram celebrados os Acordos de Cooperação para 21 dos 
30 utentes da Creche, 24 dos 45 utentes da ERPI (Estrutura 
Residencial Para Pessoas Idosas), para 35 dos 50 utentes 
do Serviço de Apoio Domiciliário e para 21 dos 30 utentes 
do Centro de Dia, valências a funcionar no CCA de Arcozelo 
da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima.

Os Acordos de Cooperação foram assinados pelo 
Director do Centro Distrital da Segurança Social de Viana 
do Castelo, Paulo Órfão e pelo Provedor em Exercício da 
Santa Casa da Misericórdia, Alípio de Matos, na presença 
da  Diretora de Unidade de Desenvolvimento Social 
e Programas, Alice Antunes e do Mesário João Maria 
Carvalho.

A assinatura destes Acordos de Cooperação permitiram 
a entrada em funcionamento de todo o complexo situado 
em Arcozelo, faltando apenas a oficialização de entrada 
em serviço dos Cuidados Continuados, (tipologia Longa 
Duração e Manutenção) a iniciar, possivelmente, até final 
deste ano.

ASSINATURA DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO

por João Maria Carvalho

Decorreu nas instalações do Hospital do 
Conde Ferreira, no Porto, durante a manhã do 
dia 17 de outubro, a reunião do Secretariado 
da União das Misericórdias da Região Norte. A 
Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima 
fez-se representar pelo Provedor em Exercício, 
Alípio de Matos e por mais um Mesário. Depois 
das saudações iniciais, feitas pelo presidente do 
Secretariado, e pelos agradecimentos à União 
das Misericórdias, teceram-se considerações 
sobre o acolhimento a refugiados e agradeceu-
se a presença de Provedores e Mesários 
presentes. 

O representante das Misericórdias de Vila Real 
agradeceu ao Provedor da Santa Casa da Misericórdia 
do Porto o acolhimento concedido para realização da 
reunião, disponibilizando as suas instalações. Teceu 
depois considerações sobre a preocupação relativa 
aos fundos comunitários e disponibilização de verbas 
para obras em edifícios por vezes antigos. Felicitou, 
ainda, todos os dirigentes das Misericórdias pelo 
trabalho notável realizado.

Foram ainda tratados assuntos relativos ao trabalho 
do Presidente da União, Dr. Manuel de Lemos, bem 
com à continuação do trabalho que tem vindo a 
desenvolver.

REUNIÃO DO SECRETARIADO DA UNIÃO DAS 
MISERICÓRDIAS DA REGIÃO NORTE
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Depois de uma visita feita pela direcção da Santa 
Casa da Misericórdia de Ponte de Lima à sua congénere 
em Barcelos, para troca de impressões e experiências 
sobre o funcionamento das suas unidades de Cuidados 
Continuados, uma delegação composta pelo Provedor 
e Mesários, técnicos e utentes da ERPI (Estrurura 
Residencial Para Idosos) da Santa Casa da Misericórdia 
de Barcelos esteve presente nas nossas instalações, no 

A SCM de BARCELOS EM VISITA A PONTE DE LIMA

Realizou-se no dia 31 de 
Agosto transacto a reunião 
preparatória com as Educadoras 
e Auxiliares de Educação que 
haveriam de trabalhar na Creche 
e Jardim de Infância ao longo do 
ano lectivo 2015/2016. 

Com a presença do Provedor 
António Veloso, Mesário e Diretora 
Coordenadora, o Dr. Alípio Matos, 
Provedor em Exercício, incutiu 
nas colaboradoras ideias de 
entrega e dedicação à causa das 
crianças. Apontou metas, indicou 
caminhos e deu as boas vindas 
quer às colaboradoras repetentes 
quer àquelas que, novas na casa, 
viriam a fazer parte da equipa. 
Também a Diretora Coordenadora 
apresentou a constituição das 
equipas para as diferentes turmas 
da Creche e Jardim.

MISERICÓRDIA AO 
SERVIÇO DA EDUCAÇÃO

passado dia 14 de outubro, tendo feito uma visita às 
instalações da nossa ERPI Cónego Manuel José Barbosa 
Correia, tendo-se seguido um almoço de convívio. 
Depois de uma troca de lembranças entre os Provedores 
de Barcelos e Ponte de Lima, respectivamente Vítor 
Manuel Coutinho e Alípio de Matos, a assinalar o 
encontro, o grupo, constituído por aproximadamente 40 
pessoas, regressou à sua Instituição.
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30 Edições de 
Boletim Informativo
 
Com a publicação do presente número, 

completa-se também a I Série do Boletim 
Informativo da Santa Casa da Misericórdia de 
Ponte de Lima, um instrumento de divulgação 
da atividade desenvolvida pela Instituição nas 
suas Valências ou Serviços, ao longo de cada 
ano. 

Com periodicidade semestral, a publicação, 
que contou com arranjo gráfico da Gráfica da 
Graciosa, manteve sempre a sua regularidade, 
o que nos apraz registar, iniciada que foi a sua 
existência com o Provedor António Martins 
Veloso que, também neste ano e mês, termina 
o seu mandato. 

O Boletim, nascido sob proposta do 
Secretário da Instituição, Dr. Tito de Morais, 
viveu e sobreviveu, ao longo destes anos, 
mercê da colaboração e apoio de todos, 
inclusive daqueles que colaboraram no 
anonimato. 

Os Coordenadores deste Boletim 
Informativo, reconhecidos, agradecem aos 
Colaboradores, Anunciantes e Leitores, 
desejando a todos umas excelentes festas 
natalícias.

MUITO OBRIGADO.
NOTA: Os Irmãos que necessitem de algum 

ou alguns dos números anteriores, desta I Série, 
podem procurá-los nos Serviços Administrativos.

Num mundo tão conturbado 
por fomes e guerras, aproxima-
se uma época propícia à 
cultura dos sentimentos de Paz 
e Amor.

O Natal é a quadra que deve 
aproximar as pessoas para 
que, em Família, se promova 
aquela Paz e Amor como 
forma de encontrar a União e a 
Concórdia.

Procurando vivenciar este 
Espírito Natalício, os Órgãos 
Sociais da Misericórdia, os 
seus Colaboradores e os seus 
Utentes desejam a toda a 
Comunidade, nomeadamente 
à Comunidade Limiana, uma 
luzente Quadra Natalícia repleta 
daquela mesma Paz e Amor. 

MENSAGEM 
DE NATAL

Notícias Breves por João Maria Carvalho

PARA O AJUDAR E PARA LHE PRESTAR OS SEUS SERVIÇOS
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Na sede (Rua Norton de Matos 
e Lar D. Maria Pia/S. José):

CRECHE

JARDIM INFANTIL

LAR DE INFÂNCIA E JUVENTUDE

LAR DE IDOSOS

APOIO DOMICILIÁRIO

RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO

No Centro Comunitário, em 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 

2015.07.07:

Autorizar a visita de um grupo de jovens ao 
Lar  de Idosos.   
 
Autorizar renovação de licença sem venci-
mento a um trabalhador.

Autorizar o abate de uma palmeira no par-
que arborizado da Vila Morais.

Subscrever protocolo de colaboração com 
a Psicoviana-Consultores.

Adjudicar a venda de duas estufas para 
produção agrícola.

Adjudicar propostas de orçamento para 
pintura de parte do ex- Lar S. José.

Adjudicar proposta de orçamento para 
transporte de crianças para a praia de Car-
reço.

Adjudicar obras de reparação numa habita-
ção da Casa da Lapa.

Aderir ao projeto Nutriciência, cuja apresen-
tação teve lugar em Fátima.

Adjudicar trabalhos de pintura interior da 
habitação sita no Congosta do Sobral.

Adjudicar proposta para fornecimento de 
mesas de refeitório para o Lar de Idosos. 

2015.07.21:

Aprovar programa para a comemoração do 
DIA DA MISERICÓRDIA (02-08-2015).

Subscrever adenda ao Protocolo do RSI 
(Rendimento Social de Inserção).

Adjudicar colocação de persianas no Lar de 
Idosos.

Autorizar a realização de estágio curricular 
no Lar de Infância e Juventude.

Autorizar, a título experimental, e pelo pe-
ríodo de três meses, que o funcionário Mário 
Tomás beneficie de acolhimento no Lar de 
Jovens.

2015.08.04:

Tomar conhecimento da revisão das con-
dições contratuais do financiamento obtido 
para a construção do Centro Comunitário de 
Arcozelo.

Tomar conhecimento da aprovação da vis-
toria ao Centro Comunitário de Arcozelo por 
parte dos Serviços da Segurança Social.

Nomear a constituição do Júri para abertura 
e procedimento do concurso para equipa-
mento da Unidade de Cuidados Continuados 
de Longa Duração e Manutenção.

Admitir um utente para o Lar de Idosos.

Adjudicar trabalhos de reconstrução de um 
muro que divide a Qinta da Vila Morais com a 
propriedade da família Cunha do Vale.

Mandar proceder ao levantamento topográ-
fico de algumas propriedades da Veiga de 
Bertiandos.

2015.08.18:

Ceder a Igreja da Misericórdia para celebra-
ção de Missa em sufrágio dos Heróis Limia-
nos que deram a vida pela Pátria na Guerra 
do Ultramar.    
            

Autorizar a visita ao Centro Comunitário da 
Associação de Geminação Arcozelo-Martres 
de Veyre.
 
Para efeitos de procedimento para abertura 
da Unidade de Cuidados Continuados, foi 
deliberado aderir ao Protocolo estabelecido 
entre a Infarmed e o Grupo Misericórdias 
Saúde para designar o Diretor Técnico de 
Farmácia.

Aderir ao movimento e subscrever a petição 
para a criação do “DIA DO COMBATENTE  
LIMIANO”.
            
Aprovar relatórios e planos de atividades 
das Valências de Infância para o ano letivo 
2015/2016.

Aprovar proposta para organização das va-

lências da Infância e constituição das salas.

Adjudicar trabalhos de beneficiação de lojas 
comerciais.

Adquirir dois nebulizadores para o Lar de 
Idosos. 

2015.09.01: 

Renovar protocolo de cooperação com o 
Basket Club Limiense.
Arrendar habitações sitas na Congosta do 
Sobral e Bairro da Misericórdia. 

Adjudicar a compra de uma máquina de 
costura.

Autorizar um jovem acolhido no Lar a ins-
crever-se num curso Técnico Superior Pro-
fissional.

2015.09.16: 

Admitir um Confrade na Irmandade.

Adquirir óculos para um jovem acolhido no 
Lar.

Adjudicar proposta de orçamento para a 
colocação de equipamento de extinção au-
tomática de incêndio para cozinha.

Adjudicar proposta de orçamento para rea-
lização de ensaios de medição do isolamento 
sonoro do Centro Comunitário.

Adjudicação de proposta de orçamento 
para reparação de equipamentos de cozi-
nhao do Lar de Idosos.

Abrir concurso para aquisição de um veículo 
de 9 lugares com rampa.  

2015.09.29:

Adjudicar compra de material pedagógico 
para as Valências da Infância.

da Mesa Administrativa
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Adjudicar à empresa Medicalshop o forne-
cimento de equipamento e mobiliário para o 
Centro Comunitário de Arcozelo.

Ceder as instalações do refeitório do Lar de 
Idosos para almoço de utentes do Lar de 
Viana do Castelo.

 

2015.10.13:

Adjudicar serviço e reparação de estores.

Adjudicar compra de calçado para os jo-
vens do Lar.

Adjudicar obra de beneficiação na loja do 
rés-do-chão direito do prédio da Sede admi-
nistrativa.

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

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

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

Fornecimento de almoço a alguns utentes 
da Misericórdia de Barcelos.
Adjudicar projeto de medidas de auto prote-
ção para o Centro Comunitário de Arcozelo.

Adjudicar reparação de fogão industrial de 
gás do Lar de Idosos.

Adjudicar reparação de dois toldos no Lar 
de Idosos.

2015.10.27:

Tomar conhecimento da assinatura dos 
Acordos de Cooperação com a Segurança 
Social para o Centro Comunitário de Arco-
zelo. 

Aprovação da 2.ª Revisão Orçamental para 
2015.

Aprovação do Plano de Atividades e Orça-
mento Ordinário para 2016.

Tomar conhecimento da aprovação e homo-
logação do Novo Compromisso da Irmanda-
de pelo Reverendíssimo Bispo Diocesano.

Aprovação do Regulamento Interno da Va-
lência de Cuidados Continuados.

Aprovação do Regulamento Eelitoral da Ir-
mandade.

Adjudicação da compra de um veículo de 
9 lugares.

Adjudicar a aquisição de mobiliário para a 
Valência “RLIS”- Rede Local de Intervenção 
Social.

Centralizar a confeção de refeições numa 
única cozinha.

Adjudicação para aquisição de suportes 
para LCD’s.
  
Adjudicar reparação de máquina industrial 
de secar roupa.

Designar data para celebraçaõ das Exé-
quias pelos Benfeitores e Irmãos já falecidos.

Contratualizar recursos humanos para o 
Centro Comunitário de Arcozelo.

Autorizar a realização do IV Encontro Inter-
-Institucional de Lares de Infância e Juventu-
de do distrito de Viana  do Castelo no Centro 
Comunitário de Arcozelo. 

 
2015.11.10:

Convidar Sua Excelência Reverendíssima o 
Bispo da Diocese para benzer das instala-
ções do Centro Comunitário. 

Designar o próximo dia 18 de Dezembro 
para a realização da Ceia de Natal da Insti-
tuição.

Ratificar o quadro de pessoal que vai inte-
grar a equipa da RLIS (Rede Local de Inter-
venção Social.

Admitir quatro confrades na Irmandade.

Contratar a equipa de direção clínica para a 
Unidade de Cuidados Continuados de Longa 
Duração e Manutenção. 

Autorizar a comemoração do Dia de S. Mar-
tinho.

Adjudicar serviço de pintura das instalações 
da “RLIS”.

Adjudicar propostas para garantir os Servi-
ços de Higiene e Segurança no Trabalho e 
Segurança Alimentar no Centro Comunitário 
de Arcozelo.

Analisar propostas para aquisição em ADL 
de veículo para o serviço da “RLIS”.

Aprovar projeto para isolamento da porta de 
entrada do Oratório do Centro Comunitário.

 

  

  Serviços Administrativos da SCMPLI-
MA-2015.11.11



    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 HARMÁC I A

BRIT O

rua do souto, 70
4990-107 ponte de lima

portugal


