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Editorial

a
o assumir as funções de Provedor desta Santa Casa 
da Misericórdia de Ponte de Lima, não poderei deixar 
de fazer algumas considerações sobre o passado re-
cente, o presente e o futuro da Instituição.

Em primeiro lugar, palavras de agradecimento ao 
Ex-Provedor, Senhor António Martins Veloso, pela for-
ma como desempenhou ao longo dos anos as fun-
ções de Provedor desta Santa Casa e reconhecer que 
é para mim uma grande honra substituí-lo em tais 
funções, desde Outubro de 2014, como Provedor em 
exercício e, após eleições, realizadas em Dezembro de 
2015, como Provedor.

Também quero agradecer a todos os que aceita-
ram candidatar-se comigo à eleição dos corpos ge-
rentes, Mesa Administrativa, Mesa da Assembleia Ge-
ral e Definitório ou Conselho Fiscal, para o quadriénio 
2016/2019.

Nos anos transactos, a Santa Casa levou avante a 
construção do Centro Comunitário de Arcozelo, cujo 
investimento atingiu 4.682.378,99 € na construção do 
edifício e 752.719,40 € na aquisição de equipamentos 
e serviços. 

Assim, com grande alegria, procedeu-se à Bênção 
das Instalações do Centro Comunitário, em cerimónia 
presidida por Sua Excelência Reverendíssima D. Ana-
cleto Oliveira, Bispo da Diocese de Viana do Castelo, 
no dia 8 de Dezembro de 2015, dia de Nossa Senhora 
da Conceição, Padroeira da Santa Casa da Misericór-
dia de Ponte de Lima e dia do início do Ano Santo da 
Misericórdia.

 Após a conclusão da obra, e com trabalho árduo, 
persistente e difícil, conseguiu-se durante o ano de 
2015 a confirmação e celebração dos acordos de coo-
peração para todas as valências. Assim, encontram-se 
em funcionamento desde finais de 2015 as Valências 
ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, 
Centro de Dia e Creche e desde Maio do presente ano 
a Unidade de Cuidados Continuados de Longa Dura-
ção e Manutenção, que abrangem 135 pessoas.

Mas, se prestar assistência aos que precisam é 
uma obra de Misericórdia, não menos é criar postos 

de trabalho e a Santa Casa de Misericórdia de Pon-
te de Lima, no espaço de nove meses, deu trabalho a 
mais 64 colaboradores, sendo que 33 são trabalha-
dores dos serviços gerais, ajudantes de lar e centro 
de dia e auxiliares de ação médica, e 31 são pessoal 
qualificado, como enfermeiros, assistentes sociais, 
psicólogos, sociólogo, educadoras de infância e pres-
tação de serviços com médicos fisiatra e de medicina 
interna, enfermeiros, fisioterapeuta, terapeuta ocupa-
cional e nutricionista.

Nas diversas valências, prestamos assistência a 
415 utentes, no R.S.I. acompanhamos 87 famílias e no 
R.L.I.S., no período de 6 meses, interviemos em 333 
agregados familiares, foram realizados 701 atendi-
mentos e estabelecidos acordos de intervenção social 
com 46 famílias. A execução deste trabalho envolve 
166 trabalhadores do quadro e 12 prestadores de ser-
viços.

Procuraremos manter e criar as melhores condi-
ções para que os nossos utentes se sintam acarinha-
dos, protegidos e tenham um ótimo tratamento físico 
e psíquico.

Para a persecução dessa finalidade continuar-se-á 
a apostar na formação profissional dos colaboradores 
da Instituição e na melhoria e manutenção dos diver-
sos equipamentos.

Não poderei deixar de saudar, com um abraço mui-
to solidário, toda a sociedade limiana e em especial 
os Irmãos desta Santa Casa, todos os voluntários e 
funcionários que prestam serviço nesta tão nobre Ins-
tituição.

Mantendo o espírito de serviço, não só dos dirigen-
tes, mas também dos trabalhadores da Instituição, 
estamos conscientes que esta será a melhor maneira 
de celebrarmos o Ano Santo da Misericórdia.

 (Alípio Gonçalves de Matos)
Provedor da SCMPL

RUMO AO FUTURO
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a 

Igreja Católica, como a conhe-
cemos e a que livremente ade-
rimos, tem os seus objectivos 
assentes em princípios fundamen-
tais que lhe servem de guia através 
de regras bem definidas. Como tal, 
objectivos fundamentais da Igreja 
são a instituição do Amor e  Paz 
entre os povos. Para tal, as sete 
Obras de Misericórdia corporais 
e as sete espirituais assumem-se 
como directrizes, quer pelo seu 
conteúdo como pelo seu simbolis-
mo: no número 7 está representa-
da a perfeição divina, a totalidade. 
É claro e repetitivo o uso do número 
sete nas passagens bíblicas e nas 
consequências ao nível da elabo-
ração de calendários e datas: não 
deveremos perdoar quatrocentas e 
noventa vezes, mas setenta vezes 
sete, isto é, sempre. Os dias da se-
mana são sete, ou seja, completa-
-se o círculo e Deus, aquando da 
criação do mundo, fê-lo em sete 
dias e descansou ao sétimo.

O cumprimento das Obras de 
Misericórdia permitir-nos-ão al-

cançar a dita Paz e bem-estar en-
tre os povos.

Por isso, e ao completarem-se 
cinquenta anos sobre o dia em que 
terminou o Concílio Vaticano II, em 
oito de Dezembro de 1965, sendo 
Papa Paulo VI, o Papa Francisco 
lançou a bula Misericordiae Vultus 
(o Rosto da Misericórdia), inician-
do assim o Ano da Misericórdia 
que terminará em 20 de Novem-
bro deste ano 2016, dia da festa 
de Cristo Rei e último dia do ano 
litúrgico.

Se o Concílio Ecuménico do 
Vaticano II, através da bula Hu-
manae Salutis, visou a divulgação 
do Evangelho de uma forma nova, 
ultrapassando assim a ideia de 
uma Igreja encerrada numa forta-
leza, musculada, distante dos seus 
membros, o Ano da Misericórdia 
anunciado pela bula Misericordiae 
Vultus faz apelo a um entendimen-
to mais perfeito do Amor e do sen-
tido que o mesmo encerra.

E esse Amor só é possível atra-
vés da força que o gesto do per-

dão encerra, através de um ato de 
Misericórdia. A bula Misericordiae 
Vultus começa assim:

“Jesus Cristo  é o rosto da mi-
sericórdia do Pai. O mistério da fé 
cristã parece encontrar nestas pa-
lavras a sua síntese. Tal misericór-
dia tornou-se viva, visível e atingiu 
o seu clímax em Jesus de Nazaré. 
O Pai, « rico em misericórdia » (Ef 
2, 4), depois de ter revelado o seu 
nome a Moisés como « Deus mi-
sericordioso e clemente, vagaroso 
na ira,  cheio de bondade e fide-
lidade »  (Ex 34, 6), não cessou de 
dar a conhecer, de vários modos e 
em muitos momentos da história, 
a sua natureza divina. Na « pleni-
tude do tempo » (Gl 4, 4), quando 
tudo estava pronto segundo o seu 
plano de salvação, mandou o seu 
Filho, nascido da Virgem Maria, 
para nos revelar, de modo defini-
tivo, o seu amor. Quem O vê, vê o 
Pai.” (…)

Mas o Papa Francisco não se 
esqueceu de destacar a impor-

A MISERICÓRDIA EM
ANO SANTO DA MISERICÓRDIA
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tância de Nossa Senhora, qualquer 
que seja o título através do qual a 
invocamos; no momento da Mi-
sericórdia e do perdão, a Senhora 
está sempre presente: por vezes, 
aclamamo-la “Salve Rainha, Mãe 
de Misericórdia …”, outras vezes, 
pedimos-lhe protecção para o mo-
mento em que a nossa vida na ter-
ra há-de acabar, “Santa Maria, Mãe 
de Deus, rogai por nós, pecadores, 
agora e na hora da nossa morte”. 
Aliás, na bula papal, o Papa Fran-
cisco faz questão de anunciar o 
início do Ano Santo no dia da so-
lenidade da Imaculada Conceição, 
dando assim início ao 29º Jubileu 
da Igreja Católica. “Depois do pe-
cado de Adão e Eva, Deus (…) quis 
Maria santa e imaculada no amor, 
para que Se tornasse a Mãe do Re-
dentor do homem.” 

O Papa Francisco diz-nos ain-
da:

 “É meu vivo desejo que o povo 
cristão reflicta, durante o Jubileu, 
sobre as obras de misericórdia cor-
poral e espiritual. (…) Redescubra-
mos as obras de misericórdia cor-
poral: dar de comer aos famintos, 
dar de beber aos sedentos, vestir 
os nus, acolher os peregrinos, dar 
assistência aos enfermos, visitar 
os presos, enterrar os mortos. E 
não esqueçamos as obras de mi-
sericórdia espiritual: aconselhar os 
indecisos, ensinar os ignorantes, 
admoestar os pecadores, consolar 
os aflitos, perdoar as ofensas, su-
portar com paciência as pessoas 
molestas, rezar a Deus pelos vivos 
e defuntos.”

Mas Nossa Senhora deverá es-
tar sempre presente, será caminho 
e ajuda para conseguirmos atingir 
os objectivos. Na homilia da Missa 
de abertura da Porta Santa da úl-

tima das quatro basílicas papais, 
a de Santa Maria Maior, (as outras 
três são São Pedro, São Paulo fora 
de muros, São João de Latrão), o 
Papa reflectiu sobre a saudação 
“Salvè Rainha, Mãe de Misericór-
dia” dizendo:

“É mais do que apropriado que, 
neste dia, invoquemos a Virgem 
Maria, antes de tudo como a Mãe 
da misericórdia. A Porta Santa que 
acabamos de abrir é, realmente, 
uma Porta da Misericórdia: todas 
as pessoas que cruzarem este li-
miar são chamadas a mergulhar 
no amor misericordioso do Pai”.”

E quase a acabar a bula Miseri-
cordiae Vultus, diz-nos:

“O pensamento  volta-se agora 
para a Mãe da Misericórdia. A do-
çura do seu olhar nos acompanhe 
neste Ano Santo, para podermos 
todos nós redescobrir a alegria da 
ternura de Deus. Ninguém, como 
Maria, conheceu a profundidade 
do mistério de Deus feito homem. 
Na  sua vida, tudo foi plasmado 
pela presença da misericórdia feita 
carne. A Mãe do Crucificado Res-
suscitado entrou no santuário da 
misericórdia divina, porque parti-
cipou intimamente no mistério do 
seu amor.

Escolhida para ser  a Mãe do 
Filho de Deus, Maria foi prepara-
da desde sempre, pelo amor do 
Pai, para ser Arca da Aliança entre 
Deus e os homens. Guardou, no 
seu coração, a misericórdia divi-
na em perfeita sintonia com o seu 
Filho Jesus. O seu cântico de lou-
vor, no limiar da casa de Isabel, foi 
dedicado à misericórdia que se es-
tende « de geração em geração » 
(Lc 1, 50). Também nós estáva-

mos presentes naquelas palavras 
proféticas da Virgem Maria. Isto 
servir-nos-á de conforto e apoio 
no momento de atravessarmos a 
Porta Santa para experimentar os 
frutos da misericórdia divina.

Ao pé da cruz, Maria, juntamen-
te com João, o discípulo do amor, 
é testemunha das palavras de per-
dão que saem dos lábios de Je-
sus. O perdão supremo oferecido 
a quem O crucificou, mostra-nos 
até onde pode chegar a misericór-
dia de Deus. Maria atesta que a 
misericórdia do Filho de Deus não 
conhece limites e alcança a todos, 
sem excluir ninguém. Dirijamos-
-Lhe a oração, antiga e sempre 
nova, da Salve Rainha, pedindo-
-Lhe que nunca se canse de volver 
para nós os seus olhos misericor-
diosos e nos faça dignos de con-
templar o rosto da misericórdia, 
seu Filho Jesus.”

Assim, possamos nós, neste 
Ano Santo da Misericórdia, estar 
sempre bem perto de N. S. das 
Misericórdias, o mesmo é dizer, 
cumprir com amor, humildade e 
ternura os seus princípios orienta-
dores: ser misericordiosos saben-
do perdoar. 

 João Maria Carvalho
(Vice-Provedor)
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AJUDEM-ME A VIVER!
Sugestões para uma reflexão/diálogo 
sobre a vida e a eutanásia

s
eria demasiado pretensioso, quer 
da minha parte, quer da parte do 
leitor, encontrar, numa simples  
página, uma reflexão profunda e 
completa acerca da vida humana 
e da sua etapa final, quer esta se 
deixe ao “sabor da natureza” quer 
se utilize a intervenção humana e 
técnica (médica, não só medici-
nal...) no sentido de minimizar os 
possíveis sofrimentos da fase ter-
minal ou de certas fases intermé-
dias dolorosas. São apenas trave-
jamentos de/para uma reflexão.

Temos como enquadramento 
as recentes propostas/intenções 
legislativas acerca da eutanásia, 
frente a opiniões que vão engros-
sando neste sentido.

Servimo-nos e sugerimos a lei-
tura – para aprofundamento des-
tas linhas – da Nota Pastoral da 
Conferência Episcopal Portuguesa 
“Eutanásia: o que está em jogo? 
Contributos para um diálogo sere-
no e humanizador”, com um Anexo 
de Perguntas e respostas sobre a 
eutanásia.

Dimensão humana e crente

Temos em conta a dimensão 
humana e a perspetiva crente. 

Será necessário enquadrar-
mos qualquer reflexão, atendendo 
à liberdade e vontade (do indiví-
duo), ao(s) direito(s) (da pessoa), 
à consciência (plena, pessoal, bem 
formada), à dignidade (da vida e da 
pessoa humana nas suas várias 
etapas) e ao sentido (da vida, so-
frimento e morte).

Definição de eutanásia...

Comecemos por nos enten-
der, definindo, brevemente, os ter-
mos relacionados com o tema em 
questão:

“Eutanásia” – “é uma ação ou 
omissão que, por sua natureza e 
nas intenções, provoca a morte 
com o objetivo de eliminar o sofri-
mento” (= eutanásia ativa voluntá-
ria). É praticamente equivalente a 
“suicídio assistido”, embora nes-
te possam ser invocadas razões 
mais “levianas”, não se causando 
diretamente a morte de outrem, 
mas prestando auxílio para que 
essa pessoa ponha termo à pró-
pria vida;

“Obstinação terapêutica” – 
“certas intervenções médicas já 
inadequadas à situação real do 
doente, porque não proporciona-
das aos resultados que se pode-
riam esperar ou ainda porque são 
demasiado gravosas para a pes-
soa ou para a família” (prolongan-
do encarniçadamente o sofrimen-
to e a vida, com a certeza de que 
a situação não será reversível) (= 
encarniçamento médico ou dista-
násia). A recusa desta “obstina-
ção terapêutica” não é eutanásia 
(embora às vezes seja chamada 
de “eutanásia passiva”), nem sui-
cídio assistido, mas aceitação da 
condição humana perante a mor-
te (recorde-se a atitude de S. João 
Paulo II). Mais ainda será de rejei-
tar se se puderem salvar outras vi-

das utilizando os meios que estão 
a ser usados nessa intervenção 
inconsequente.

Vontade, liberdade, consciên-
cia, dignidade

Deixemos de lado a questão fi-
losófica (e, mais ainda, teológica) 
sobre se é lícito ser “dono” da vida 
e do próprio destino radical (viver 
ou morrer), quando o início da vida 
em nada depende(u) de nós... (te-
remos “direito” a decidir? E menos 
ainda os outros em substituição de 
alguém!)

Olhemos um pouco para o 
respeito pela vontade, liberdade, 
consciência da pessoa que deci-
diria pela eutanásia, por si mesma 
ou pedindo auxílio? Não poderá ser 
um momento passageiro, de falta 
das mesmas (vontade, liberdade, 
consciência – plenas) motivado 
por um estado depressivo, de so-
frimento, etc? Se esta decisão fos-
se reversível, estaríamos ao mes-
mo nível da injustiça irreparável no 
caso da pena de morte (não discu-
timos se justa ou injusta, porque a 
morte é irreversível...). 

Entra em jogo então a dignida-
de da pessoa e da vida – que nos 
foi dada, vivida e com um sentido 
(passado, presente e futuro, ao 
menos na perspetiva crente). Bas-
te recordar o imenso bem tranqui-
lizador da “logoterapia” (V. Frankl), 
sempre, mas de modo particular 
nos momentos terminais (?).
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Cuidados paliativos e sentido 
crente

E se a pessoa encontra cuida-
dos paliativos que aliviem o so-
frimento e aumentem a dignidade 
dessa fase (quando é que pode 
chamar-se terminal?!) sobretudo 
através da empatia humana, a von-
tade de decisão, se ainda existe..., 
pode variar 180 graus...

Perante tantas dúvidas, incer-
tezas, hesitações, possibilidades 
de erro, sejamos pela vida, ajude-
mos a bem viver todos os minutos 
que restam de vida, porque a morte 
chega inexoravelmente, sem a pre-
cipitarmos...

Se crentes, podemos ter sempre 
(ou ajudar ou outros a ter) a “con-
solação” paulina para o sofrimento 
e o martírio - “completo na minha 
carne o que falta à paixão de Cris-
to” - e de sermos co-redentores 
– Jesus Cristo fez mais pela salva-
ção da humanidade de pés e mãos 
pregadas do que em todo o tempo 
dos belos sermões e dos extraordi-
nários milagres.

[Veja-se: 1. CEP, Nota Pastoral 
Eutanásia: o que está em  jogo? 
Contributos para um diálogo sere-
no e humanizador. Anexo: Pergun-
tas e respostas sobre a eutanásia, 
2016; 2. CEP. Nota Pastoral Cuidar 
da vida até à Morte. Contributo 
para a reflexão ética sobre o mor-
rer, 2009. 3. João Paulo II, Carta  
encíclica Evangelium Vitae (24 de 
março de 1995). 4. Bento XVI, Carta 
encíclica Spe Salvi (30 de novem-
bro de 2007). 5. Congregação para 
a Doutrina da Fé, Declaração sobre 
a eutanásia, 1980].

P. José Correia Vilar
(Arcipreste e Colaborador na Capelania)
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ARTISTAS QUE 
TRABALHARAM 
NA MISERICÓRDIA 
(1686 – 1746)

c
onsiderado um dos artísticos mo-
numentos do concelho e da Re-
gião, a Igreja da Santa Casa da 
Misericórdia, construída a partir 
de meados do século XVII, na sua 
maior parte, e ampliada e refor-
mada cem anos depois, registou 
o apogeu das obras nos períodos 
maneirista e barroco.

O modesto contributo para este 
Boletim Informativo centra-se no 
registo dos principais artistas que 
durante sessenta anos trabalha-
ram na sede da Irmandade. Trata-
-se de mestres-de-obras, carpin-
teiros, entalhadores, ferreiros e 
imaginários, na sua maior parte do 
concelho e da região minhota.

As fontes de recolha de dados 
para a presente relação guardam-
-se no arquivo histórico da con-
fraria, designadamente Livros de 
Receita e Despesa e de Termos 

da Mesa, para além de estudos 
impressos, do nosso conterrâneo 
Doutor António Matos Reis, sobre 
a instituição.

Embora breve, a presente lista 
de artistas é merecedora de algu-
ma análise artística, em especial 
a referência a profissões e artes 
que então proliferavam em redor 
da sede do concelho, do granito ao 
ferro, passando pela talha à escul-
tura.

No momento em que passam 
setenta anos da classificação 
como Imóvel de Interesse Públi-
co da nossa Igreja, pois foi a 20 
de Agosto de 1946 que recebeu 
essa protecção governamental, 
aqui deixamos, em gesto de singe-
la homenagem, uma evocação de 
alguns empreendedores do mag-
nífico tríptico: igreja, consistório e 
hospital, ala sul esta que, permu-

tada com o município, para liga-
ção da Rua Cardeal Saraiva com 
o actual Passeio 25 de Abril, em 
1924/25, deu lugar, assim, a dois 
edifícios.

______________

ÁLVARES, António – ferreiro, do 
Arrabalde de Ponte de Lima, que 
em 1742 executou as grades para 
as frestas ou janelas laterais.

CASTRO, Manuel de – pedreiro 
de Santa Marinha de Arcozelo, en-
carregue em 1686 de lagear o pátio 
de dentro

CERQUEIRA, Manuel Francisco 
– carpinteiro que colaborou com o 
mestre Miguel Coelho na execução 
do forro, coro e púlpito da Igreja da 
Misericórdia.

COELHO, Miguel – entalhador 
a quem foi adjudicado o Altar – 
Mór da Igreja que em 22 de Abril 
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de 1742 estava concluído para ser 
colocado, bem como do púlpito e 
forro do mesmo templo.

FERNANDES, Pascoal1 – pe-
dreiro, a quem em 1745 a Mesa 
entregou o lajeamento do adro, 
incluindo quarenta sepulturas, um 
degrau para a sacristia e também 
pavimento de pedra até à casa do 
capelão.

LEIRAS, António da Cunha – 
carpinteiro contratado a 10 de De-
zembro de 1719 para as janelas do 
Consistório e o armário para guar-
dar livros (arquivo).

MACHADO, Manuel – genro do 
entalhador Miguel Coelho, que com 
ele trabalhou na obra da Igreja.

MARQUES, Adriano Rodrigues 
– pedreiro que foi autor das festas 
laterais, lobuladas.

1)   Também trabalhou na Igreja do Espírito Santo em Arcos de Valdevez, com a execução de parte da fachada, isto é o  
entablamento, cruzes, pirâmides, etc. CARDONA, Paula – Os Artistas ao serviço da Confraria do Espírito Santo de Arcos de 
Valdevez, Porto, CEPESE(p.209-234), acesso Internet.

PIRES, Baltazar – serralheiro de 
Além da Ponte, Arcozelo, a quem 
foi deliberado, em 1 de Maio de 
1653 executar as ferragens para 
as portas do adro da Igreja.

RODRIGUES, Manuel – pedrei-
ro morador na freguesia de Sá, a 
quem foi contratada a 22 de Se-
tembro de 1686,, a ampliação do 
demolido Hospital de Fora (ou dos 
Peregrinos).

RODRIGUES, Miguel – Mestre-
-de-obras, morador na freguesia 
de Santa Comba, que por escritura 
de 10 de Maio de 1648, compro-
meteu-se no prazo de três anos a 
ampliar o Hospital da Misericórdia, 
nomeadamente lojas, portas, pá-
tios, frestas, varanda sobre o muro, 
etc.

SILVA, Manuel Dias da – imagi-

nário (escultor) e entalhador res-
ponsável pela execução de dois 
retábulos colaterais, com recibo 
datado de 2 de Fevereiro de 1746.

Texto: Adelino Tito de Morais
(Secretário)

Fotos: João Maria Carvalho
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a 

Santa Casa da Misericórdia 
de Ponte de Lima continua 
o importantíssimo trabalho 
de recuperação do seu 
valioso património artístico, 
nomeadamente na área de 
pinturas a óleo sobre tela. Como 
foi feito pela Conserv’arte, no 
início dos tratamentos destas 
pintura, em artigo anterior, a 
identificação histórico-artística, 
estado de conservação e alguns 
dos tratamentos executados 
nestas peças, vamos agora 
fazer uma breve exposição dos 
resultados finais do tratamento 
de cada uma delas e também 
das dificuldades técnicas 
enfrentadas quando os bens 
atingem um determinado grau 
de deterioração. 

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

CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE PATRIMÓNIO 

RECUPERAÇÃO DE DUAS PINTURAS A ÓLEO

1-   O Benfeitor “João Martinho Virª. 
D’Carvalho Antas d’Azevedo”

       Aspecto antes da intervenção

Limpeza química da policromia- rosto 
parcialmente limpo

Limpeza química da policromia- rosto 
integralmente limpo

Testes de limpeza química Aspecto após finalizada a limpeza 
química

em intervenção anterior. 
A limpeza química do suporte 

policromado foi executada de 
forma minuciosa, depois de 
efetuados rigorosos testes de 
solventes e de resistência dos 
pigmentos. 

A nível de patologias a tratar 
nesta pintura a limpeza química 
e remoção de vernizes oxidados 
foi a fase dos trabalhos mais 
complicada que teve como 
dificuldade principal a pouca 
resistência dos pigmentos perante 
a limpeza necessária para remover 
a os vernizes oxidados aplicados 
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Preenchimento de lacunas

Reintegração cromática Aspecto final após a intervenção

2- Retrato representando o Benfeitor 
“Bento da Costa Tição” Aspecto inicial antes da intervenção Tela em vários fragmentos

2- Retrato representando o Benfeitor “Bento da Costa Tição”
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CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE PATRIMÓNIO 

União de fragmentos

Esta pintura apresentava 
uma gravíssima patologia a nível 
de suporte (tela em linho). Esta 
patologia consistia no suporte 
endurecido devido a ceras 

aplicadas pelo tardoz e camadas 
sucessivas de vernizes aplicadas 
sobre a pintura causaram várias 
fracturas, encontrando-se à data 
da intervenção os quadrantes 

superiores esquerdo e direito 
partidos em vários fragmentos. 
Outra grave patologia nesta 
pintura a nível da camada 
cromática consistia no desgaste 

União de rasgões

Facings para protecção da pintura durante os tratamentos Preenchimento das lacunas 
da camada cromática

  Inserção de remendos

Abertura de janelas de diagnóstico/ limpeza química Reintegração cromática das lacunas
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o objectivo de ocultar esse desgaste. Em suma apresentava 
patologias muito graves que comprometeriam a sua continuidade 
como se pode verificar nas fotografias apresentadas. 

No decorrer de alguns tratamentos o risco foi muito 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.

Importou essencialmente nesta intervenção proporcionar 
às peças em causa um tratamento de estabilização estrutural, 
conservação e restauro que assegurasse a sua preservação, 
valorizou-se assim a vertente da conservação/estabilização, 
limitando-se a do restauro a uma reintegração volumétrica e 
cromática possível e eticamente aceite. 

Todos os tratamentos tiveram 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.

Texto: Tânia Lopes,  Conserv’arte
Fotos: Tânia Lopes,  Conserv’arte

União de rasgões Reentelagem

da policromia muito intenso a nível 
das carnações, factor pelo qual em 
intervenções anteriores aplicaram-
lhe vernizes aglutinados em 
anilinas de tom castanho com 

Preenchimento das lacunas 
da camada cromática Testes de limpeza química

Reintegração cromática das lacunas

Aspecto final após a intervenção
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d
ecorreu no dia 18 de dezembro 
passado, em ambiente de muita 
festa e boa disposição, a Ceia de 
Natal da Instituição.

No convívio, entre colaborado-
res e convidados, estiveram pre-
sentes 216 pessoas. Foi um dia 
muito especial em que todos os 
colaboradores, sem exceção, pu-
deram interiorizar o espírito na-
talício. Para o efeito, a Instituição 
contratou uma equipa de serviços 
de catering (nesse Natal foi a Casa 
S. Sebastião) que confecionou e 
serviu a refeição, permitindo assim 
que todos os nossos colaborado-
res, sentados à mesa, beneficias-
sem deste momento de encontro e 
confraternização. 

O Provedor em Exercício, Dr. 

Alípio de Matos, depois de tecer 
elogios ao trabalho profícuo e res-
ponsável dos colaboradores, as-
sinalou a grandiosa ação de par-
ceria e a disponibilidade com que 
o Diretor da Segurança Social, Dr. 
Paulo Órfão, ajudou na resolução 
dos Acordos de Cooperação para o 
Centro Comunitário, em Arcozelo. 
Dirigindo-se à Câmara Municipal 
sublinhou a sua colaboração com 
a Misericórdia em muitas parce-
rias e disse pensar vir a beneficiar 
também da sua colaboração nos 
serviços da RLIS (Rede Local de 
Intervenção Social) que a Mise-
ricórdia vai gerir. Lembrou tam-
bém a colaboração que a Câmara 
deu ao nível da aquisição de uma 
carrinha para o CCA no valor de 
25.000,00 €. Desejou, finalmente, 

um Santo Natal para todos.
O arquiteto Duarte Cerqueira, 

referindo-se ao CCA, agradeceu o 
voto de confiança concedido pela 
Santa Casa para elaboração do 
projecto em Arcozelo, bem como a 
parceria da Câmara no mesmo.

Gaspar Martins, Vice-Presiden-
te da Câmara, agradeceu, em nome 
pessoal e da Câmara, o convite 
para estar presente. Agradeceu 
aos membros dos Órgãos Sociais 
que cessam funções e trabalharam 
pelos idosos e crianças, desejando 
sucesso aos que iniciam funções 
em novo mandato. Deixou a pro-
messa de que o Município sempre 
colaborará com esta Santa Casa 
da Misericórdia. Desejou, também, 
Bom Natal a todos.

FESTA 
DE 
NATAL 
2015
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O Diretor da Segurança Social 
de Viana do Castelo cumprimentou 
efusivamente o Provedor, Senhor 
Veloso, realçando a forma como 
incutiu confiança, ânimo e força 
para realizar as suas funções e a 
forma como incutiu a ideia de que 
“nunca se atira a toalha ao chão”. 
Saudou o Provedor, o Vice-Prove-
dor, toda a Mesa Administrativa, 
Assembleia Geral e Conselho Fis-
cal, referindo a sorte de todos em 
ter à frente da Santa Casa, nestes 
últimos anos, pessoas que fazem 
o caminho, dão a força e nos mo-
tivam. Apelou à gratidão para com 
todos os que trabalham sem rece-
ber nada em troca. Cumprimentou, 
depois, a Câmara Municipal pela 
forma como apoia a causa social e 
manifestou o seu apreço pelo au-

mento do número de equipamen-
tos e consequente oportunidade 
de empregos criados. Elogiou a 
mais-valia que acabou por ser o 
CCA, mercê da força da Direção da 
Santa Casa em que o Senhor Ve-
loso mostrou ser” imenso”, não só 
aí como até na hora da saída, em 
que soube ser grande, e para quem 
pediu, de pé, uma salva de palmas.

O Dr. Tito de Morais, que veio 
conduzindo a sessão, sublinhou 
a humildade e o carácter do Se-
nhor Veloso pelas mãos de quem 
nasceu há quinze anos o Boletim 
Informativo e enquadrou a entrega 
do prémio monetário  de 250,00 
euros com que, há cinco anos, a 
Pharmácia Brito, pela mão do seu 
Diretor, Dr. Bernardo Brito, vem 
premiando os nossos jovens do 

Lar de Infância e Juventude.
A cerimónia terminou com o 

lançamento e distribuição do Bo-
letim Informativo da Instituição, 
referindo a sua gratuitidade, os 30 
números em 15 anos, os colabo-
radores e os conteúdos da publi-
cação. Referiu, ainda, o apoio dado 
pela Pharmácia Brito para a sua 
publicação.

Texto:  João Maria Carvalho

Fotos: Amândio Vieira
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n
o passado dia 14 de Janeiro, quin-
ta-feira, tomaram posse os mem-
bros dos Órgãos Sociais da Santa 
Casa da Misericórdia de Ponte de 
Lima para o quadriénio 2016-2019.

A cerimónia teve lugar na sala 
do Consistório da Igreja da Mise-
ricórdia, no largo da Matriz, às 19 
horas.

A mesa de honra foi ocupada 
pelo Presidente e Secretários da 
Mesa da Assembleia Geral da Ins-
tituição, respectivamente Mons. 
Dr. José Gomes de Sousa, João 
Rodrigues de Távora e Eng.º José 
Manuel G. Pires, Presidente da Câ-
mara Municipal, Eng.º Victor Men-
des, Presidente da União Nacional 
das Misericórdias Portuguesas e 
Presidente do Conselho Regional 
da União das Misericórdias, Dr. 
Francisco Araújo, e pelo Presidente 
do Conselho Diretivo da Seguran-
ça Social de Viana do Castelo, Dr. 
Paulo Órfão.

O Presidente da Mesa, Mons. 
Dr. José Gomes de Sousa, abriu a 
sessão justificando e enquadrando 
o ato de tomada de posse, tendo 
João Maria Carvalho feito a leitura 
de um excerto da Bula de Procla-
mação do Jubileu Extraordinário 

da Misericórdia, Misericordiae Vul-
tus (O Rosto da Misericórdia), que 
aludia mais directamente às Obras 
de Misericórdia corporais e espiri-
tuais: (…) É meu vivo desejo que o 
povo cristão reflicta, durante o Ju-
bileu, sobre as obras de misericór-
dia corporal e espiritual… (…)

Seguiu-se a leitura coletiva do 
texto de Compromisso em que se 
dizia: “Para Glória de Deus e bem 
dos Homens, meus irmãos, prome-
to praticar as Obras de Misericór-
dia e cumprir fielmente as funções 
que me são confiadas ao serviço 
da Misericórdia de Ponte de Lima, 
de harmonia com o Compromisso. 
Assim Deus me Ajude e a Senhora 
das Misericórdias me Proteja.”

Foi assinada, depois, a ata de 
tomada de posse, a que se segui-
ram palavras de circunstância alu-
sivas ao ato. 

O Presidente do Conselho Fis-
cal, Dr. Fernando António Morais, 
distinguiu o ex-Provedor com um 
bem-haja, e referiu-o como pes-
soa a quem a Misericórdia muito 
fica a dever. Agradeceu ao Prove-
dor Alípio de Matos o convite para 
integrar a nova equipa e disse que 
o Conselho Fiscal vai cumprir a 

sua função de fiscalização, mas 
em espírito de colaboração. 

O Provedor agora empossado, 
Dr. Alípio de Matos, cumprimentou 
todos os presentes e dirigiu 
palavras de agradecimento ao 
ex-Provedor António Veloso, 
dizendo sentir muita honra em 
substituir uma pessoa que se 
manifestou pela sua humildade 
e sentido de servir. Dirigiu-se, 
depois, à Câmara Municipal e à 
Segurança Social apelando à sua 
colaboração com a Instituição no 
futuro, tal como tinha acontecido 
no passado. Cumprimentou o 
Dr. Francisco Araújo, Presidente 
do Conselho Nacional da União 
das Misericórdias, Presidente do 
Secretariado Regional de Viana 
do Castelo da UM e Provedor 
da Santa Casa da Misericórdia 
de Arcos de Valdevez, referindo 
ser um exemplo de dinamismo 
a seguir pela Misericórdia 
limiana. Traçou como objectivos 
prioritários para o seu mandato 
dinamizar e desenvolver as 
valências sedeadas em Arcozelo, 
desenvolver e incentivar pessoas 
para o serviço de voluntariado, 
desenvolver a parceria no que 

TOMADA DE 
POSSE DOS 
ÓRGÃOS 
SOCIAIS 
2016-2019
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respeita à formação profissional e, 
finalmente, dinamizar o comércio 
na praceta Dr. Vieira de Araújo, face 
ao estado de degradação em que 
a mesma se encontra. Prometeu, 
por fim, empenho no trabalho para 
uma causa tão nobre como a da 
Misericórdia.

O Presidente da Câmara, Engº 
Victor Mendes, agradeceu o con-
vite para estar presente e deixou 
à Misericórdia uma mensagem 
de apoio. Deixou também o agra-
decimento, na pessoa de António 
Veloso, à Mesa que agora cessou 
funções, referindo ter deixado uma 
grande obra como o Centro Comu-
nitário de Arcozelo. Deixou pala-
vras de incentivo e apoio ao novo 
executivo liderado pelo Dr. Alípio 
de Matos, referindo que o “sucesso 
desta Instituição é, também, o su-
cesso do desenvolvimento do con-
celho de Ponte de Lima”.

O Dr. Paulo Órfão, Diretor Dis-
trital da Segurança Social de Viana 
do Castelo, deixou palavras elogio-
sas à pessoa de António Veloso 
pela ajuda, força e determinação 
com que conseguiu derrubar bar-
reiras.

Dirigiu-se depois ao Provedor 

Dr. Alípio de Matos deixando-lhe 
palavras de estímulo para que 
com força e coragem, vá servindo 
uma causa tão nobre. Fez alusão 
e enalteceu o trabalho voluntá-
rio dos dirigentes, esperando que 
algum dia seja reconhecido pelo 
menos com um “obrigado”. Ter-
minou a sua intervenção agrade-
cendo uma vez mais ao Provedor 
que agora cessa funções, António 
Veloso, o contributo dispensado à 
causa da Misericórdia.

O Dr. Francisco Araújo, Presi-
dente do Conselho Nacional da 
União das Misericórdias, deixou, 
em nome da União, uma palavra 
de felicitações ao Provedor ces-
sante, António Veloso, lembrando 
o percurso realizado e falando do 
seu dinamismo reivindicativo e da 
entrega extrema às causas da sua 
Misericórdia, referindo que pela 
sua ousadia, visão e determinação 
ficará para sempre ligado à histó-
ria da Instituição. Deixou uma pa-
lavra de incentivo à nova equipa 
liderada por Alípio de Matos, subli-
nhando a importância da presença 
do Presidente da Câmara na ceri-
mónia do ato de posse.

Referiu estarmos a atravessar 

tempos conturbados que obri-
gam as Misericórdias a atuar com 
mais rigor, transparência, empe-
nho e colaboração face ao po-
sicionamento das Misericórdias 
nos novos tempos, tendo sempre 
presente a necessidade de servir 
as populações num ambiente de 
relação com as autarquias e com 
as políticas do Estado. Mais que 
nunca, as Misericórdias devem ter 
capacidade permanente de diálo-
go com os poderes públicos na-
quilo que é acção das mesmas na 
proximidade e serviço às popula-
ções. Deixou à nova equipa a dis-
ponibilidade de colaboração, quer 
do Secretariado quer da União das 
Misericórdias, de cujo Presidente, 
Dr. Manuel Lemos, foi portador de 
palavras de acompanhamento e 
incentivo.

Depois daquelas intervenções, 
o Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, Mons. Dr. José Gomes 
de Sousa, deu por encerrado o ato 
de tomada de posse.

Texto: João Maria Carvalho
Fotos: Amândio Vieira
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f
oi assinado no dia 11 de Maio de 
2016, na ARS Norte, na R. Santa 
Catarina, no Porto, o Protocolo que 
assegura a prestação de Cuidados 
Continuados no CCA de Arcozelo 
da Santa Casa da Misericórdia de 
Ponte de Lima. O acto de assinatu-
ra foi concretizado pelo Presiden-
te do Conselho Directivo da ARS 
Norte, Dr. António José da Silva 
Pimenta Marinho, o Provedor da 
SCMP de Lima, Dr. Alípio de Ma-
tos e o Director de Segurança So-
cial do Centro Distrital de Viana do 
Castelo, Dr. José Paulo Órfão. 

O protocolo agora estabelecido 
abrange um universo de 28 camas 
de Longa Duração e Manutenção, 
serviço que completa o leque de 
valências disponibilizadas pelo 
recém-inaugurado Centro Comu-
nitário de Arcozelo. Assim, a Santa 
Casa promove para a região uma 
oferta de 28 camas para Cuidados 
Continuados, 45 camas em ERPI 
(Estabelecimento Residencial para 
Pessoas Idosas), 30 lugares em 
Creche e 50 vagas para Centro de 
Dia.

Esta prestação de serviços 
assistenciais acresce aos já exis-
tentes na sede da Instituição, na 
Vila de Ponte de Lima, onde já são 
prestados serviços a 85 idosos no 
ERPI, a 86 crianças na Creche e 62 
no Jardim de Infância, a 26 jovens 
no Lar de Infância e Juventude, a 
82 famílias inscritas no RSI, a 45 
pessoas que beneficiam da Canti-
na Social e a centenas de pessoas 
atendidas e seguidas pelos servi-
ços da RLIS (Rede Local de Inter-
venção Social).

ASSINATURA DO PROTOCOLO 
PARA O SERVIÇO DE
CUIDADOS CONTINUADOS
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n
o passado dia 13 de Fevereiro, às 
10 horas, no Auditório do CCA, 
procedeu-se à cerimónia de entre-
ga, pela Câmara Municipal, de uma 
carrinha de serviços à Misericór-
dia. No ato estiveram presentes o 
Presidente da Câmara Municipal 
de Ponte de Lima e Vereadores, o 
Provedor da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Ponte de Lima e Mesá-
rios, Provedores das Misericórdias 
do Distrito de Viana do Castelo e 
Colaboradores da Instituição.
“Esta conjugação de esforços entre 
duas entidades – neste caso con-
creto a Santa Casa da Misericórdia 
de P. de Lima e o Município de Pon-
te de Lima - é sempre de realçar”, 
disse o Provedor Alípio de Matos.

“Agradeço encarecidamente este 
acção que o Município de Pon-
te de Lima teve para connosco”, 
lamentando, com toda a tristeza, 
que algum Vereador da oposição 
tenha votado contra ou se tenha 
abstido quanto a esta atribuição 
do Município. “Muito obrigado, Se-
nhor Presidente, muito obrigado, 
Senhores Vereadores”- concluiu o 
Provedor, Dr. Alípio de Matos.
O Presidente da Câmara, Engº Vic-
tor Mendes, referiu que “é para nós, 
também, Município de Ponte de 
Lima, um ato simbólico mas tam-
bém muito importante porque es-
tamos uma vez mais a dar o nosso 
contributo a uma Instituição que 
faz um trabalho importante, como 

as restantes IPSS’s do nosso Con-
celho, numa área muito importan-
te do nosso desenvolvimento e na 
área social. E esta tem sido a nos-
sa estratégia …”
Prometendo continuar a apoiar a 
Instituição, Victor Mendes desejou 
que a assinatura deste protocolo 
possa dar um contributo para a 
qualidade de vida aos nossos ci-
dadãos e afirmou que “esta viatura 
vai dar este contributo”, aprovei-
tando o facto de estarem presen-
tes os Provedores de outras Insti-
tuições Distritais para agradecer 
o trabalho de todos em benefício 
dos que dele precisam. 

CERIMÓNIA DE 
ENTREGA DE CARRINHA 
À MISERICÓRDIA
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r
euniu-se no passado dia 13 de Fe-
vereiro, no Auditório do Centro Co-
munitário, em Arcozelo, às 10h30 
horas, o Secretariado Regional 
de Viana do Castelo da União das 
Misericórdias Portuguesas sob a 
Presidência do Comendador Fran-
cisco Araújo, Provedor da Miseri-
córdia de Arcos de Valdevez. Com 
a presença de provedores e repre-
sentantes das dez Misericórdia do 
Distrito de Viana do Castelo, ini-
ciou-se a reunião com as palavras 
de saudação e boas vindas profe-
ridas pelo Provedor da Misericór-
dia de Ponte de Lima, Dr. Alípio de 
Matos.

- O Dr. Francisco Araújo co-

meçou por falar da questão dos 
Processos de Certificação e foi 
fornecendo dicas e indicando es-
tratégias a seguir para atingir a 
mesma através de, nomeadamen-
te, a requalificação dos equipa-
mentos. O Dr Bouças, Provedor da 
Misericórdia de Ponte da Barca in-
terveio para informar sobre passos 
já dados e para deixar alertas para 
firmeza nas decisões e cautelas na 
gestão de processos como a RLIS.

Outros Provedores foram forne-
cendo outras informações e colo-
cando dúvidas referentes às sua 
Misericórdias.

Foi abordado, entretanto, o Ju-
bileu Extraordinário da Misericór-
dia, bem como o programa de rea-
lizações a efetuar.

Foram ainda tratados os Acor-

dos de Cooperação nas diversas 
valências dos serviços prestados 
pelas Misericórdias, bem como 
uma Moção remetida pelo Presi-
dente da Assembleia Geral da Mi-
sericórdia de Ponte da Barca.

Procedeu-se, por fim, à eleição 
do Secretariado Regional de Viana 
do Castelo da União das Misericór-
dias que ficou assim distribuído:

Presidente
Alípio de Matos | Ponte de Lima

Primeiro Secretário
Armindo Guedes da Ponte | Monção 

Segundo Secretário
Manuel Gomes Afonso | Viana do 

Castelo

 
Texto e foto: João Maria Carvalho

REUNIÃO DO SECRETARIADO
REGIONAL DE VIANA DO CASTELO 
DA UMP
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f
oi assinado no dia 13 de Abril de 
2016, às 19h00, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, o Proto-
colo de Cooperação entre a RLIS 
(Rede Local de Intervenção Social) 
administrada pela Santa Casa da 
Misericórdia de Ponte de Lima e as 
Juntas de Freguesia convidadas: 
Fontão, S. Martinho, Cepões, Re-
fóios, Freixo e Vitorino de Piães.

O protocolo foi assinado pelo 
Provedor da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Ponte de Lima, Alípio de 
Matos e os respectivos Presiden-
tes de Junta de Freguesia, perante 
a entidade promotora – a Câmara 
Municipal de Ponte de Lima.

Estiveram presentes, para além 
das pessoas já referidos, o Diretor 
da RLIS, Mário Ferreira, O Diretor da 
Segurança Social de Viana do Cas-
telo, Paulo Órfão, as técnicas Glória 
do Céu e Manuela Coutinho e a Ve-
readora responsável pela Ação So-

cial da Câmara Municipal de Ponte 
de Lima, Ana Machado.

No momento destinado a in-
tervenções, o Provedor, Alípio de 
Matos, agradeceu à Câmara Mu-
nicipal e aos Presidentes de Junta 
de Freguesia a colaboração proto-
colada, referindo que o ato promo-
verá uma maior proximidade entre 
a RLIS e as pessoas mais a quem 
se destina.

Por sua vez, Paulo Órfão, em 
nome da Segurança Social, acen-
tuou o clima de proximidade com 
as populações mais carenciadas e 
agradeceu às Juntas de Freguesia 
o acolhimento da proposta. Agra-
deceu também à Câmara Munici-
pal o seu contributo para a assi-
natura do protocolo, deixando um 
elogio à sua intervenção em prol 
dos mais desfavorecidos.

Por fim, a Vereadora Ana Macha-
do disse que o protocolo assinado 
pela Santa Casa da Misericórdia, 
equipa RLIS e Juntas de Freguesia 
vai apresentar a abrangência do 
concelho no acesso a uma equi-
pa multidisciplinar que vai prestar 
serviços aos mais carenciados. 
Referiu que essa referenciação 

pode ser feita por qualquer pessoa 
que queira interferir no processo.

As seis juntas de freguesia re-
presentam o concelho na sua 
diversidade geográfica e demo-
gráfica, evitando deslocações às 
pessoas que procuram respostas. 
Por outro lado referiu haver maior 
sigilosidade com a privacidade do 
atendimento.

Agradeceu a presença de todos 
e pediu que referenciem as pes-
soas que necessitam.

Mário Ferreira, a pedido de Ana 
Machado, disse que a RLIS funcio-
na desde 9 de Novembro e que o 
projecto, infelizmente, está a ser 
um sucesso. Acompanhámos, em 
4 meses, 281 processos e atende-
mos aproximadamente 600 pes-
soas.

Paulo Órfão não quis terminar 
a sessão sem acrescentar, ainda, 
que este projecto RLIS foi uma 
mais valia para a CPCJ.

Texto:  João Maria Carvalho
Fotos: Manuel Barros

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
RLIS/ JUNTAS DE FREGUESIA
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a
Santa Casa da Misericórdia de 

Ponte de Lima participou no XII 
Congresso Nacional das Miseri-
córdia que decorreu na cidade do 
Fundão, em que a sua  Misericórdia 
comemorava o seu 500º aniversá-
rio, entre os dias 2 e 4 de Junho 
passados.

Subordinado ao tema – Mise-
ricórdias: Marca de Solidariedade 
– foram debatidos nos diferentes 
painéis a importância do idoso e o 
seu futuro.

O Congresso teve na cerimónia 
de abertura o Primeiro-ministro, 
António Costa e, na cerimónia de 
encerramento, o Senhor Presiden-
te da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa.

O número de Misericórdias ins-
critas, bem como o de intervenien-
tes, excedeu todas as expectati-
vas: calcula-se em 700 as pessoas 
presentes. 

A questão fundamental que 
orientou todas as exposições e de-
bates girou à volta da questão do 
envelhecimento da população por-

tuguesa que acaba por inverter e 
adulterar o sentido e o significado 
da pirâmide natural: cada vez mais 
nos deparamos, em Portugal, com 
um défice de jovens face a um au-
mento de população envelhecida. 
É necessária uma resposta, e ela 
procurou-se a partir das interven-
ções de figuras conhecedoras da 
matéria, como o Ministro da Saú-
de, o Ministro da Solidariedade e 
Segurança Social, Víctor Melícias, 
Manuel de Lemos, Silva Peneda, 
Ignácio Martin, Maria Filomena 
Mendes, Helena Bárrios, Pedro 
Mota Soares, Manuel Teixeira Ve-
ríssimo, António Lopes, Bento Mo-
rais, Eurico Castro Alves, Agosti-
nho Branquinho, e outros.

Por sua vez, o Presidente da Re-
pública, no ato de encerramento do 
Congresso, referiu que “Há áreas 
de função social em que é impres-
cindível o papel das Misericórdias” 
e que foi “prudente o percurso” das  
Misericórdias no crescimento que 
tiveram ao longo dos tempos.

O resultado e as conclusões do 

trabalho exposto e debatido nos 
diferentes painéis do Congresso  
foram lidas e, por elas, tomou-se 
consciência de que as Misericór-
dias

1 - Reafirmaram a sua identidade, 
natureza, autonomia e indepen-
dência perante todos os poderes.
As Misericórdias não são de nin-
guém, a não ser de si mesmas e 
das comunidades que as funda-
ram com o objetivo de cumprir as 
obras de misericórdia, com um 
olhar adequado ao tempo que 
passa e ao futuro que sempre se 
aproxima.

2 - As Misericórdias reafirmaram 
igualmente a sua disponibilidade 
para prosseguir políticas de coope-
ração definidas pelo Estado, desde 
que, estas respeitem compromis-
sos assumidos, não coloquem em 
causa a sustentabilidade e a segu-
rança das Instituições e resultem 
em ganhos para as comunidades, 
recusando assim todas as tenta-

CONGRESSO 
NACIONAL DAS 
MISERICÓRDIAS
NO FUNDÃO
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tivas demagógicas de lhes colocar 
epítetos ou atribuir responsabilida-
des que não são suas.

3 - As Misericórdias comemoraram 
em Congresso a celebração de 500 
anos pela Santa Casa da
Misericórdia do Fundão e o início 
das comemorações dos 40 anos 
da UMP ao serviço do reforço da 
unidade das Misericórdias e da sua 
capacitação para melhor servir.

4 - Neste contexto, as Misericór-
dias analisaram o problema do en-
velhecimento visto de uma forma 
integrada, que consideram vital 
para com qualidade assegurar a 
felicidade, a dignidade e a cidada-
nia dos mais velhos.

5 - Assim, em face das perspecti-
vas demográficas, a primeira prio-
ridade é dar vida aos anos, pela 
via do envelhecimento ativo, que 
é transversal a todos os momen-
tos do envelhecimento e que para 
além do mais, constitui o principal 

veículo para adiar as fragilidades 
que o devir da vida naturalmente 
acarreta.

6 - O Congresso considerou igual-
mente a necessidade de privilegiar, 
inovando, quer o apoio em casa, 
quer a institucionalização, na 
perspectiva da evolução do perfil 
do idoso, nomeadamente em ter-
mos culturais, comportamentais e 
tecnológicos, sobretudo em maté-
ria de cuidados de longa duração.

7 - Confrontadas com as inevitá-
veis fragilidades das pessoas, as 
Misericórdias consideram urgente 
a criação/ adaptação de estrutu-
ras adequadas às novas patolo-
gias e à articulação dos diferentes 
serviços do Estado entre si e com 
os parceiros, que no terreno, ma-
nifestem disponibilidade para coo-
perar na execução das políticas 
públicas sociais.

8 - As Misericórdias assumem 
igualmente a sua dimensão de 

agentes de desenvolvimento local 
e instituições de economia social, 
vocacionadas para o apoio às fa-
mílias, a coesão territorial, o com-
bate à desertificação do território, 
criadoras de emprego sustentado, 
promotoras de inclusão social de 
que os seus hospitais de proximi-
dade são um excelente exemplo. 
Tudo em nome da solidariedade, 
marca genética da nossa ativida-
de.

9 - Finalmente as Misericórdias 
congratulam-se com a proclama-
ção pelo Papa Francisco, do Ano 
Jubilar da Misericórdia e recla-
mam este Congresso como in-
cluindo reflexão por ele proposta 
para este Ano Santo.

(Conclusões extraídas do Jornal 
Voz das Misericórdias)

Texto e fotos: João Maria Carvalho
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a
Santa Casa da Misericórdia de 

Ponte de Lima deslocou-se a Fáti-
ma, no passado sábado, dia 25 de 
Junho, no âmbito da peregrinação 
promovida pela União das Mise-
ricórdias Portuguesas, para assi-
nalar o Ano Santo da Misericórdia 
que termina em 20 de Novembro 
próximo, festa de Cristo Rei. 

Um grupo constituído por 66 
pessoas, entre Irmãos, utentes, co-
laboradores, Provedor e represen-
tantes dos Órgãos Sociais partiu 
de Ponte de Lima às 07 horas da 
manhã e chegou a  Fátima  às 11 
horas. 

O desfile de todas as Miseri-
córdias do país até à Basílica da 
Santíssima Trindade, com passa-
gem pela imagem de S. João Paulo 

EM ANO DE MISERICÓRDIA, 
AS MISERICÓRDIAS FAZEM 
PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
PONTE DE LIMA

II, contou com aproximadamen-
te sete mil pessoas que puderam 
participar na celebração eucarís-
tica presidida por Sua Excelência 
Reverendíssima D. Jorge Ortiga e 
solenizada com os cânticos do Or-
feão de Ílhavo.

O Mesário Pe. Eurico Pinto con-
celebrou com D. Jorge Ortiga, ao 
lado de muitos outros sacerdotes 
e diáconos, representando a Mise-
ricórdia limiana.

As palavras de despedida foram 
ditas pelo Presidente da União das 
Misericórdias que se congratu-
lou com a adesão de tão grande 
número de peregrinos, propondo 
mesmo que todos os anos se repi-
ta esta peregrinação.

A comitiva da Santa Casa da 

Misericórdia de Ponte de Lima 
dirigiu-se, no fim da eucaristia, à 
capela das Aparições para aí sau-
dar a Senhora, formulando as suas 
preces à Virgem de Fátima e para 
alguns dos peregrinos Lhe ofere-
cerem as suas flores.

Depois das preces e da envol-
vência eucarística, e dos pere-
grinos se terem alimentado num 
convívio em jeito de piquenique, 
iniciou-se pelas 16 horas o regres-
so a Ponte de Lima, onde todos 
chegaram alegres e satisfeitos, 
quando o relógio marcava as 20 
horas.
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“ Ser criança é acreditar que tudo é possível. É 
ser feliz por muito pouco.

É tornar-se gigante diante de pequenos obstá-
culos. Ser criança é fazer amigos antes de saber o 
nome deles. É conseguir perdoar mais facilmen-
te do que brigar. Ser criança é ter o dia mais feliz 

Em abril trabalhamos a primavera...

Atividades e Valências Creche/CCA
na vida, todos os dias. Ser criança é o que a gente 
nunca deveria deixar de ser.”

Na creche cada brincadeira, cada pintura, cada 
gesto, cada descoberta foram momentos únicos 
de felicidade para as nossas crianças. 

Em janeiro e em fevereiro tivemos os Reis e o Carnaval…

Cantar os
 Reis

Serrada d
a Velha

Plantação
 de Amor

es 

Desfile de 
Carnaval

Dia de Pon
te de Lima

Sementeira
 de feijões

 

Pintura: As co
res da Pr

imavera

março a tradição esteve muito presente entre nós…



Atividades e Valências Creche/CCA

Participação das 
famílias 

Dia Mundial da C
riança 

Visita da Ani
madora da 

Biblioteca Mu
nicipal   

Festival dos 
jardins

São João 

Festa dos fin
alistas Visita da GN

R

Em maio a família esteve bem juntinho a nós…

Junho foi um mês repleto de surpresas…

Já o mês de julho reservou-nos muita festa!!! 
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Atividades e Valências Creche/Ponte de Lima

A viagem deste ano letivo che-
gou ao fim! Foi uma viagem muito 
divertida, cheia de atividades, brin-
cadeiras e partilhas.

É na creche que a criança tem as 
suas primeiras experiências fora 
do seu círculo familiar e onde pode 
desenvolver as suas competências 
e capacidades. A qualidade destes 
cuidados irá ditar as experiências 
das crianças nos seus primeiros 
anos de vida e terá um grande im-
pacto no seu desenvolvimento fu-
turo.

Para a família, a creche possi-
bilita ter momentos de partilha na 
realização de atividades e no cui-
dado das crianças.

A criança é um ser sociável por 
natureza que precisa dos outros 
para sobreviver, mas também para 
estabelecer laços sociais impor-
tantes e fundamentais que lhe 
permitirão desenvolver e crescer 
de uma forma saudável e harmo-
niosa. As relações afetivas com a 
família, educadoras de infância, 
ajudantes de ação educativa e ou-
tros cuidadores, permitem que se 
torne mais curiosa, capaz de ex-
plorar e experimentar o seu corpo, 
os outros, os objetos, o seu es-
paço, o mundo que a rodeia, alar-
gando progressivamente as suas 
percepções, os conhecimentos de 
si própria, dos outros, do mundo e 

aumentando as suas capacidades 
e competências sociais, físicas e 
cognitivas.

A equipa pedagógica da Creche 
da Vila agradece a todas as famí-
lias e parceiros educativos que co-
laboraram com a creche durante 
este ano letivo.

Em setembro iniciaremos uma 
nova viagem, que nos irá propor-
cionar um ano letivo cheio de no-
vidades!

A equipa pedagógica da Creche 
da Vila deseja a todos umas boas 
férias!



Atividades e Valências Creche/Ponte de Lima

 DIA DE REIS INVERNO DIA INTERNACIONAL 
DO OBRIGADO 

APRESENTAÇÃO DA HISTÓRIA 
“CARAS DIVERTIDAS” 

CARNAVAL DIA DE PONTE DE LIMA DIA DO PAI 

PRIMAVERA PÁSCOA VII FEIRA DO LIVRO 

MAIOS DIA DA MÃE 
CAMPANHA 
LAÇO AZUL 

SEMANA ABERTA À FAMÍLIA 

VACA DAS CORDAS 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

VISITA À CAPELA DE 
NOSSA SENHORA DA LAPA 

APRESENTAÇÃO DA HISTÓRIA 
“TODOS NO SOFÁ” 

VISITA À CAPELA DE 
SÃO JOÃO 

ATIVIDADE COLETIVA 
DA CRECHE: GINCANA 

VISITA AO FESTIVAL 
DE JARDINS 

PARTICIPAÇÃO DA CRECHE 
NA FESTA DE FINALISTAS 

BOAS FÉRIAS! 
ATÉ SETEMBRO! 
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Atividades e Valências Creche/Ponte de Lima

 DIA DE REIS INVERNO DIA INTERNACIONAL 
DO OBRIGADO 

APRESENTAÇÃO DA HISTÓRIA 
“CARAS DIVERTIDAS” 

CARNAVAL DIA DE PONTE DE LIMA DIA DO PAI 

PRIMAVERA PÁSCOA VII FEIRA DO LIVRO 

MAIOS DIA DA MÃE 
CAMPANHA 
LAÇO AZUL 

SEMANA ABERTA À FAMÍLIA 

VACA DAS CORDAS 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

VISITA À CAPELA DE 
NOSSA SENHORA DA LAPA 

APRESENTAÇÃO DA HISTÓRIA 
“TODOS NO SOFÁ” 

VISITA À CAPELA DE 
SÃO JOÃO 

ATIVIDADE COLETIVA 
DA CRECHE: GINCANA 

VISITA AO FESTIVAL 
DE JARDINS 

PARTICIPAÇÃO DA CRECHE 
NA FESTA DE FINALISTAS 

BOAS FÉRIAS! 
ATÉ SETEMBRO! 



Atividades e Valências Jardim de Infância
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Assim se caracterizam estes 
meses que vivemos na nossa va-
lência. As crianças trabalharam 
o subtema “Eu e o outro” incluído 
no nosso Projeto Curricular de Es-
tabelecimento: “Saber Ser, Saber 
Estar”, descobrindo e vivenciando 
experiências enriquecedoras para 
a formação da sua personalidade.

O trabalho partilhado e vivido em 
sintonia, nas salas de actividade, 
permitiu vários momentos de par-
tilha… Partilha de materiais, sim! 
Partilha de atividades, sim! Mas, 
de facto, o que foi vivido e senti-
do foi a partilha de experiências 
e momentos comuns! Esses sim, 
verdadeiros momentos de apren-

dizagens, pois mais do que com 
um contacto direto com as coisas, 
as crianças aprendem pela relação 
que estabelecem com o outro, pela 
construção de um “Eu” baseado na 
existência de um outro “Eu”! E que 
melhor forma do que esta para ve-
rificarmos que as nossas crianças 
são de facto felizes? …

“Eu e o Outro” resumido 
a uma palavra - PARTILHA!!!
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Atividades e Valências Jardim de Infância

Não podemos terminar este ano 
letivo sem referir os projetos em 
que nos fomos envolvendo pois 
permitiram um contacto direto com 
membros da comunidade, com es-
paços lúdico-pedagógicos para os 
nossos meninos, que puderam as-
sim viver um sem número de aven-
turas, embarcando num mundo de 
fantasia, criando um mundo ima-
ginário, convivendo com uma rea-
lidade desconhecida para muitos.

O projeto “Escutar, Ler… Ima-
ginar e Aprender” da Biblioteca 
Municipal de Ponte de Lima, que 
consiste em visitas trimestrais da 
animadora Sara que vem dinami-
zar uma história do Plano Nacional 
de Leitura, são sempre momentos 
muito desejados e agradáveis pe-
los quais as crianças aguardam 
ansiosamente.

As visitas mensais à biblioteca 
permitem-nos entrar no mundo da 

fantasia com a ajuda da Lina e da 
Sónia. Com a Rosinda, descobri-
mos a história das nossas raízes 
no Arquivo Municipal. Nada me-
lhor do que as visitas à Quinta de 
Pentieiros para fazer desabrochar 
um canteiro imaginado, planeado 
e elaborado pelas crianças, que 
mereceu o 3º prémio atribuído 
pela Câmara Municipal de Ponte 
de Lima.



Atividades e Valências Jardim de Infância
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Por fim, e como os últimos são 
os primeiros, uma saudação mui-
to especial aos pais das nossas 
crianças!

Parabéns por nos ajudarem a 
criar um ambiente educativo alar-
gado à família!

Parabéns por colaborarem com 
tanta criatividade nos projetos de 
sala e nos projetos Institucionais!

Parabéns por participarem nas 
atividades do Plano Anual de Ativi-
dade com tanto entusiasmo!

Parabéns por partilharem mo-
mentos de angústia, de medo, de 
incerteza, de dúvidas quanto ao 
desenvolvimento e crescimento 
dos vossos filhos!

Parabéns pela partilha, inter-
câmbio, pela preocupação, pelo 
afeto, pela humanidade, pelo cari-
nho demonstrado, não só aos vos-
sos filhos, mas a todas as crianças 
da valência!

Por fim, OBRIGADO por nos te-
rem deixado semear a sementinha 

que irá determinar o amanhã dos 
finalistas que vão para a primária.

Para que todo este trabalho 
fosse realizado, também não po-
demos deixar de enaltecer o apoio 
incondicional recebido dos nossos 
superiores hierárquicos, pessoal 
afeto à valência e à Institução que 
sempre apoiaram as nossas ini-
ciativas, projetos e atividades… a 
todos OBRIGADO.



Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima  |  Boletim Informativo    31  

Atividades e Valências

No mês de abril, unimo-
-nos à Campanha do Laço 
Azul, Mês da Prevenção dos 
Maus-Tratos na Infância, 
para reforçar a importân-
cia da prevenção e apelar à 
responsabilidade coletiva e 
comunitária. 

Enquanto Casa de Aco-
lhimento de Crianças e Jo-
vens, é nossa missão ajudar 
os jovens a (voltar a) sorrir e 
acreditar que a felicidade é 
uma meta que está ao seu 
alcance.

Uma comemoração doce do Dia da Criança…
Obrigada à Estagiária Fernanda Lima.

Na sequência do I Encontro com a 
Comunidade, em maio de 2015, foi rea-
lizado, no dia 20 de maio de 2016, o 
Encontro Técnico subordinado ao tema 
Concretização/Definição dos Projetos 

ABRIL – 
Mês de 
Prevenção 
dos Maus 
Tratos 
na Infância

Comemoração do 
DIA DA CRIANÇA

ENCONTRO COM A COMUNIDADE
de Vida. Tratou-se de um encontro 
com efeito desejado de partilha e re-
flexão sobre a vida dos jovens, com 
a participação de representantes de 
várias Escolas e Técnicos da Seguran-

ça Social de diversos pontos do país. 
Obrigado a todos e em especial à Es-
cola Profissional de Agricultura e De-
senvolvimento Rural de Ponte de Lima 
pela colaboração de oferta do lanche.

LIJ | D. Maria Pia/São José
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E depois de um 
ano letivo concluído 
com um grande es-
forço…chegou o ve-
rão e as merecidas 
férias! E, como tal, 
não podia deixar de 
ser…férias rechea-
das com inúmeras 
atividades e diverti-
mentos…

FÉRIAS 
DE 
VERAO

Obrigado, Dra. Sílvia 
Ferraz e Farmácia Brito!

Tardes na Piscina do 
Festival de Jardins…
Obrigado CMPL!

Tardes desportivas         

                   

Paintball

Sessões de 
esclarecimento

Comemoração 

do S. João
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Atividades e Valências

Ao longo destes meses 
(janeiro a julho), a valência 
ERPI-PL, foi constantemen-
te visitada por diveros Ami-
gos que através de cantos, 
danças, apresentações, etc… 
proporcionaram aos nossos 
utentes momentos únicos. 

Recebemos os vários 
grupos que, entre muitas 
atividades, vieram cantar os 
Reis, apresentações de for-
mandos de diversos cursos, 
a catequese de Ponte de 
Lima que veio entregar uns 
miminhos, tendo levado com 
eles uns miminhos de emo-
ções, as nossas crianças do 
Jardim de Infância e Creche 
com atividades em conjunto 
,promovendo a intergeracio-
nalidade, e outros…

Para reflexão…

ERPI/Ponte de Lima

adaptação do idoso, do apoio familiar e sobretudo 
da qualidade dos serviços que lhe são prestados.

Nas instituições deve haver um atendimento 
personalizado e variado, onde o idoso pode man-
ter a sua autonomia e independência, na medida 
do possível, e é ajudado pelas equipas -  técnica e 
apoio, a ir aceitando progressivamente as depen-
dências que lhe vão surgindo com o passar dos 
anos. 

OLIVEIRA, José H. Barros – Psicologia do Idoso Temas 
Complementares. 2ª Edição. Porto. Livpsic, 2012

ATIVIDADES   NO LAR 

… ajudar o idoso a adaptar-se à sua nova si-
tuação de velhice progressiva é de primária impor-
tância, pois da capacidade de adaptação depende 
o seu sucesso ou insucesso. Esta adaptação passa 
por um modo de vida socialmente desejável para os 
idosos, manutenção das atividades da meia-idade, 
sentimento de satisfação com as suas actividades e 
com a vida em geral. Isto pressupõe manter o idoso 
activo a todos os níveis (…) as condições em que 
vive e onde vive o idoso podem ser muito diver-
sas e assumidas diferencialmente. Por exemplo a 
institucionalização (…) depende da capacidade de 
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ATIVIDADES NO EXTERIOR

DESTAQUE...

São várias as saí-
das ao exterior com os 
nossos idosos. Algu-
mas delas são progra-
madas pela valência, 
como as caminhadas 
quinzenais: saídas com 
os dependentes (idosos 
em cadeiras de rodas). 
Outras são realizadas 
tendo em conta o pla-
no anual de atividades 
e programadas pelas 
diversas parcerias, 
como a que mantemos 
com a Câmara Muni-
cipal de Ponte de Lima 
– BiblioSénior -, Centro 
de Saúde de Ponte de 
Lima – Chá Dançante-  
e Caminhadas; e ainda 
outras com convites de 
outras Instituições ou 
Associações, as quais 
vão surgindo esporadi-
camente. 
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Atividades e Valências ERPI/CENTRO DE DIA/CCA

E quase um ano se passou...
ano esse, em que a nossa ERPI 
de Arcozelo se focou em servir os 
nossos utentes da melhor forma 
possível, onde predominou diaria-
mente o lema “Vamos dar Vida aos 
anos e não anos à Vida!” Estando 
esse espírito incutido em cada um 
de nós, procuramos que o carinho, 
a dinâmica, o sorriso e a boa dis-
posição, seja o rosto deste edifício.

É um edifício estruturalmente 
bonito mas, sem dúvida, o mais 
importante está no seu interior: a 
alegria, a boa disposição e o com-
panheirismo que ecoa nestas pa-
redes, transformam-no numa ver-
dadeira casa de afetos!

É para nós prioritário preen-
cher os dias dos nossos utentes 
com a máxima qualidade e bem-
-estar. Neste sentido, para além 
das atividades que correspondem 
ao quotidiano da nossa casa, de-
senvolvemos e criamos momentos 
diferentes que os divirtam e valori-
zem assim os seus dias…
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A nossa primeira árvore-Chegou a Primavera!

Visitamos diversas Instituições

Claque elite da nossa seleção…. e resultou!! 

Solidários contra os 
maus - tratos infantis 

Foi dia de festa, as crianças festejaram o seu dia!

Mês de Maio- Maria Nossa Mãe



Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima  |  Boletim Informativo    37  

Atividades e Valências ERPI/CENTRO DE DIA/CCA

Centro de dia

O CCA tem agora novos elementos para 
abrilhantar o dia-a-dia desta casa… estamos 
agora a receber utentes para o nosso Centro 
de Dia. Estes utentes passam grande parte do 
dia connosco, regressando para seus domicí-
lios apenas ao fim da tarde.

Apesar da dicotomia casa/CCA estar bem 
patente no seu dia-a-dia, é nossa vontade que 
sintam no CCA um espaço que funcione como 
uma segunda casa. Queremos que olhem para 
este espaço como sendo também deles, pro-
curando que se integrem e convivam quer com 
os residentes quer com as crianças. Esta par-
ticipação na vivacidade desta casa é, de facto, 
uma mais valia para os nossos utentes, uma 
vez que encontram aqui um local de convívio 
onde não se limitam a ver os dias passar mas 
fazem deles uma aventura sempre diferente. 

Solidão é uma palavra que queremos bani-
da do pensamento dos nossos utentes, pelo 
que todos os dias nos esforçamos para que 
assim aconteça. Queremos uma casa de sor-
risos e, quando tivermos esta valência repleta, 
será uma casa de cada vez mais sorrisos…

Festejamos os Santos populares com um 
arraial em que participaram os utentes e os 
seus familiares. 

Desde o rir ao decorar, os nossos utentes 
estão sempre prontos a participar.
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No dia 25 de Junho,
Fomos a Fátima em peregrinação.
Ainda íamos pelo caminho
E já rezávamos com devoção.

Juntaram-se alguns concelhos
Para celebrar o dia da misericórdia em união,
Numa cerimónia linda
Que todos trouxemos no coração.

Aquela igreja espaçosa e linda
Com uma grande cruz,
Vi tanta gente a receber, 
O Nosso Senhor Jesus.

Quando a cerimónia terminou
Fomos almoçar,
Tudo bem organizado
E prontos para regressar.

Pelo caminho parámos para lanchar
Estenderam toalhas
Com tantas coisas bem confecionadas,
Para comer e admirar.

As cozinheiras fizeram tudo na perfeição
E toda a gente admirou
Porque tiveram muito trabalho
E dedicação.
Houve alguns idosos 
Que não conseguiam caminhar
Mas com a ajuda dos nossos anjos brancos
A sua Fé foram praticar.

Parabéns para todos que trabalharam
Para que tivéssemos um dia feliz e com alegria
Agradecemos também a Jesus
E a sua Mãe Santa Maria.

Sinto-me feliz por ser uma utente,
Sinto-me acarinhada por toda a gente,
Em Arcozelo sinto terra minha
Sou devota da Padroeira Santa Marinha

  Maria Irene Pereira
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Atividades e Valências ERPI/CENTRO DE DIA/CCA

Uma vez que este Centro 
nos permite excelentes con-
dições, tudo temos feito para 
que a intergeracionalidade, 
seja prática diária. A visita 
que a GNR nos fez é disso um 
bom exemplo. 

Queremos continuar esta 
caminhada, são desafios diá-
rios porque trabalhamos com 
e para as pessoas, este pen-
samento tem de nos acom-
panhar sempre… Qual seria 
a sua idade se não soubesse 
quantos anos tem?

 
 Queremos ser uma casa 

de gente feliz… só assim vale 
a pena.
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O atendimento psicossocial tem 
como finalidade a realização do diag-
nóstico social, tendo por base a iden-
tificação de problemáticas, competên-
cias/vulnerabilidades, potencialidades 
e necessidades/ pedidos da família, 
assim como delinear o plano de in-
tervenção e definir os potenciais en-
caminhamentos. Faz-se ainda uma 
avaliação da situação socioeconómica 
e familiar, bem como do percurso de 
vida, aspirações/ expetativas e áreas 
de inclusão/exclusão.

As visitas domiciliárias são uma 
vertente fundamental para a inter-
venção, pois permitem confirmar, em 
contexto real, as dinâmicas e rotinas 
familiares, observar as condições ha-
bitacionais a todos níveis, bem como 
identificar possíveis incongruências 
relativamente às informações forneci-
das, principalmente no que respeita à 

composição do agregado familiar. 
Uma vez que a articulação entre 

serviços/entidades é essencial, pois a 
Equipa por si só não consegue dar res-
posta a todas as solicitações, enca-
minham-se as famílias/beneficiários 
para outras respostas sociais, servi-
ços e entidades competentes. 

Na sequência do encaminhamento, 
por vezes face à falta de autonomia, 
baixa escolaridade e falta de informa-
ção, surge a necessidade de efetuar 
acompanhamento pessoal, para que 
a informação veiculada seja devida-
mente interpretada. Numa outra ver-
tente, há situações em que se verifica a 
necessidade de assegurar e certificar 
que o beneficiário compareceu à con-
vocatória.

As situações de intervenção em 
contexto de crise emergência social 
(violência doméstica, desalojamen-

to, abandono e crianças e jovens em 
risco), que se caracterizam pela exis-
tência de grandes vulnerabilidades e 
carências, resultantes de não estarem 
asseguradas, a breve prazo, as condi-
ções mínimas de sobrevivência, pelo 
que se impõe a intervenção urgente e 
num curto período de tempo.

No âmbito da organização de ativi-
dades, a equipa vai tentando, ao longo 
do ano, levar a cabo ações que corres-
pondam às necessidades das famílias, 
tal como aconteceu com a atividade de 
verão para as crianças e jovens, rea-
lizada na última semana de Junho de 
2016, que visou a promoção da igual-
dade de oportunidades, através do 
acesso a vivências e experiências. 

A Equipa Técnica do RSI

A Equipa de RSI realiza acompanha-
mento a 87 famílias do Concelho de 
Ponte de Lima. Após identificação e 
avaliação das vulnerabilidades e po-

tencialidades de cada uma, e conse-
quente elaboração do diagnóstico, 
traça-se o plano de intervenção que 
tem por objetivo a autonomização das 

mesmas. 
De seguida apresentamos os do-
mínios da atuação da equipa:  

INTERVENÇÃO COM AS FAMÍLIAS 
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Atividades e Valências RLIS| Rede Local de Intervenção Social

A Rede Local de Intervenção Social, 
adiante designada por RLIS, foi criada 
em novembro de 2015, no âmbito da 
candidatura ao Portugal 2020 (Pro-
grama Operacional Inclusão Social e 
Emprego – POISE), mediante o esta-
belecimento de um Protocolo entre a 
Segurança Social e a Santa Casa da 
Misericórdia de Ponte Lima, com o ob-
jetivo de descentralizar os serviços da 
ação social.

A RLIS é responsável pelo Serviço 
de Atendimento e Acompanhamento 
Social, adiante designado por SAAS, 
através do qual se pretende assegurar 
o atendimento e o acompanhamento 
de pessoas e famílias em situação de 
vulnerabilidade e exclusão social, bem 
como intervir em casos de emergência 
social.

No âmbito do SAAS, a RLIS tem 
como principais objetivos:

• Informar, aconselhar e encaminhar 
para respostas, serviços ou prestações 
sociais adequadas a cada situação;

• Apoiar em situações de vulnerabi-
lidade social;

• Prevenir situações de pobreza e de 
exclusão social;

• Contribuir para a aquisição e/ou 
fortalecimento das competências das 
pessoas e família, promovendo a sua 
autonomia e fortalecendo as redes de 
suporte familiar e social;

• Assegurar o acompanhamento 
social do percurso de inserção social;

• Mobilizar os recursos da comuni-
dade adequados à progressiva auto-
nomia pessoal, social e profissional.

Com o intuito de promoção e im-

plementação de novos mecanismos 
de atuação e diferentes estratégias 
de ação em resposta às necessida-
des sociais, também foi estabelecido 
um Protocolo de Cooperação entre a 
RLIS e algumas Juntas de Freguesia, 
possibilitando a realização de aten-
dimentos descentralizados: Junta de 
Freguesia de Freixo, Junta de Fregue-
sia de S. Martinho da Gandra, Junta de 
Freguesia de Fontão, Junta de Fregue-
sia de Refoios e Junta de Freguesia de 
Cepões e Junta de Freguesia de Vitori-
no dos Piães.

De 01 de Dezembro de 2015 a 31 de 
Maio de 2016, período que equivale aos 
primeiros seis meses de intervenção 
da RLIS de Ponte de Lima, foram aber-
tos 333 processos de Ação Social, o 
que equivale a 333 agregados familia-
res que foram ou são acompanhados 
pela equipa técnica.

Foram realizados 701 atendimentos 

sendo que, até aquela data, 46 proces-
sos encontravam-se em acompanha-
mento social, o que implica 46 famílias 
com acordo de intervenção social em 
vigor, com um acompanhamento de 
maior proximidade e medidas concre-
tas de apoio social.

O mês de fevereiro foi marcado pela 
abertura das inscrições ao Fundo Eu-

ropeu de Apoio a Carenciados (FEAC), 
que consiste na atribuição de géneros 
alimentares a famílias em situação de 
pobreza e exclusão social. Este fa-
tor justifica a maior afluência da po-
pulação ao serviço de atendimento e 
acompanhamento social da RLIS, fa-
cilmente percetível no gráfico.   

Resultados semestrais:
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No dia 2 de Maio, as portas da 
ULDM ficaram abertas para receber os 
utentes que necessitam de cuidados 
de Longa Duração e Manutenção. Com 
um total de 28 vagas (acrescido de 2 
vagas a título particular), no dia 27 de 
Maio a lotação estava repleta.

Desde então, passaram já pela 
ULDM um total de 40 utentes, refor-
çando-se assim a noção de que a  
RNCCI é um pilar fundamental no re-
forço das políticas sociais, prevenindo 
e combatendo a exclusão de muitos 
cidadãos que, devido à sua situação fi-
sica, se vêem isolados e muitas vezes 
em situações de grande dependência.

 
O que era um corredor vazio, com 

ausência de cor e animosidade, tor-
nou-se numa azáfama diária para se 
dar respostas às necessidades de cui-
dados dos nossos utentes. Reabilitar, 
Tratar, Readaptar e Reintegrar são as 
palavras de ordem no dia a dia dos 
profissionais envolvidos nesta missão 
mas, acima de tudo, … estamos todos 
aqui para Cuidar. 

 
Cuidar é mais que um ato, é uma 

atitude, abrange mais que um momen-
to de atenção, representa uma atitude 
de ocupação, preocupação, de respon-
sabilização e de envolvimento com as 
necessidades do outro.

 
É através das pequenas coisas do 

dia a dia que assim se contribui para 
dar sentido à vida de pessoas e famí-
lias que não vêem soluções, que en-
tram em desânimo e perdem forças 
para lutar…

      
       
“Aqueles que passam por nós não 

vão sós, não nos deixam sós. Deixam 
um pouco de si, levam um pouco de 
nós.”

Antoine de Saint-Exupéry

UNIDADE DE LONGA DURAÇÃO E 
MANUTENÇÃO 
GENTE QUE CUIDA DE GENTE…
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No verão, tendo em conta a forte exposição ao sol a que todos estamos sujei-

tos, o elo mais fraco é a nossa pele.

Assim sendo, temos que ter cuidados redobrados de forma a evitar os maiores 

riscos da exposição ao sol. As queimaduras solares (escaldões) são os efeitos 

mais imediatos, muitas vezes dolorosos, a que se junta o envelhecimento pre-

coce da pele, este mais prolongado no tempo, sendo que o risco mais grave é o 

cancro cutâneo, que é pela sua natureza silencioso, mas com as consequências 

muito graves que se conhecem.

Neste contexto, o uso de protetor solar é absolutamente fundamental de forma 

a evitar as consequências da exposição solar, e não só no Verão, mas também ao 

longo de todo o ano, uma vez que mesmo sem se ver, o Sol está sempre presente!

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 ho-

ras 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 escolhido tendo em conta a idade de quem o vai 

utilizar e o tipo de pele (mais escura ou mais clara), sendo muito importante es-

colher o fator de proteção o mais elevado possível e adequado às condições da 

pele. Factores essenciais a ter em conta são o índice ultravioleta, o ser resistente 

à água (importante na época balnear, tendo em conta os banhos na praia ou pis-

cina) e oferecer proteção contra os UVB e os UVA.

Nunca esquecer, principalmente no Verão, a proteção dos efeitos do sol é lei!

Farmácia Brito, a sua farmácia de confiança!
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A Associação de Estudantes da 
Escola Secundária de Ponte de Lima 
doou à Santa Casa da Misericórdia de 
Ponte de Lima, na quadra de Natal de 
2015, uma cadeira de rodas destinada 
aos idosos da ERPI (Estrutura Resi-
dencial para Pessoas Idosas) de Ponte 
de Lima.

A delegação de estudantes, dirigida 
pela sua presidente, Rita Teixeira, foi 
recebida pelo Provedor António Velo-
so,  pelo Provedor em Exercício, Alípio 
de Matos, e por outros membros da 
Mesa Administrativa.

Rita Teixeira, Presidente da Asso-

A Santa Casa da Misericórdia de 
Ponte de Lima recebeu no passado dia 
9 de Maio, no seu Centro Comunitário, 
em Arcozelo, os primeiros utentes do 
serviço de Cuidados Continuados de 
Longa Duração e Manutenção.

Com acordo para a prestação des-
te serviço a 28 utentes, a Santa Casa 
disponibiliza, assim, resposta social a 
uma parcela significativa da popula-
ção, um número que a acrescentar ao 
já iniciado serviço na ERPI de Arcozelo, 
em Novembro do ano passado, para 45 
utentes de Lar e aos 10 de Centro de 
Dia, se traduz noutras tantas respos-
tas tão necessárias à população do 
concelho de Ponte de Lima e aos con-
celhos vizinhos.

Através do Programa Modelar, fica 
assim enriquecida a RNCCI (Rede Na-
cional de Cuidados Integrados), com a 
prestação de serviços de qualidade em 

ciação de Estudantes, falou do envol-
vimento dos estudantes nesta inicia-
tiva: “Por ocasião da festa de Natal, 
recorremos a caixas colocadas nos 
blocos da Escola, onde todos podiam 
depositar dinheiro para a compra da 
cadeira de rodas e ainda ao produto 
de um concerto em que participaram 
Jaimão e Fernando Rocha. Muita gen-
te colaborou, o que nos deixou muito 
satisfeitos”. 

O Provedor, António Veloso disse: “ 
É de louvar este gesto de grande so-
lidariedade, sobretudo nesta quadra 
natalícia, o que se torna importantís-

simo para estas casas em que muita 
gente não tem possibilidades: Esta-
mos agradecidos por um gesto que só 
vos valoriza e desejamos-vos um Bom 
Natal”. 

O Provedor em exercício, Alípio Ma-
tos dirigiu-se à Associação de Estu-
dantes dizendo: “quero agradecer-vos 
e dizer que é gratificante verificarmos 
a vossa dádiva, a vossa generosidade. 
Deixo-vos um abraço forte com votos 
de que esse espírito de solidariedade 
vos acompanhe ao longo da vossa 
vida.

instalações também elas de qualida-
de. O serviço permite uma maior oferta 
em termos de empregabilidade, com a 
contratação de médicos, enfermeiros, 
assistente social, animador social, fi-
sioterapeuta, terapeuta ocupacional, 
psicólogo, num total de 22 profissio-
nais.

Desta forma, o novo espaço da 
Santa Casa da Misericórdia de Ponte 
de Lima, sedeado na Vila de Arcozelo, 
para além dos Cuidados Continuados, 
presta os referidos serviços de Lar 
e Centro de Dia e ainda os de Creche 
para 30 crianças, o que se traduz num 
aumento de prestadores de serviços 
na ordem de mais 50 colaboradores ao 
serviço da Misericórdia limiana.

Fotos: João Maria Carvalho

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA SECUNDÁRIA MOSTRA 
A SUA SOLIDARIEDADE EM PERÍDODO DE NATAL

 PONTE DE LIMA INICIOU A PRESTAÇÃO DE 
CUIDADOS CONTINUADOS
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por João Maria CarvalhoNotícias Breves

Por iniciativa da DGPC (Direção Geral do Património Cultural) e a con-
vite da UMP (União das Misericórdias Portuguesas), a Santa Casa da Mi-
sericórdia de Ponte de Lima aderiu à comemoração do Dia Internacional 
dos Monumentos e Sítios 2016.

Para o efeito, realizou uma Exposição subordinada ao tema PATRI-
MÓNIO RESTAURADO, em que foi apresentado ao público um conjunto 
de obras da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima reabilitadas ao 
longo dos últimos 15 anos. Aí estiveram expostas pinturas com temas 
bíblicos de valor histórico e imagens religiosas, dentro de um espaço de 
oratório, também ele restaurado.

A Exposição teve lugar no dia 17 de Abril, domingo, às 15h00, na Ca-
pela de N. S. da Penha de França, com uma cerimónia de abertura em 
que estiveram presentes o Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 
Misericórdia, Mons. Dr. José Gomes de Sousa e vogais, o Provedor da 
Instituição, Dr. Alípio de Matos e Mesários, o Conselho Fiscal, a represen-
tante da Assembleia Municipal, Drª Filomena Quintela, o Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Gaspar Martins, a Vereadora Drª 
Ana Machado, representante do Senhor Presidente da Câmara, o Verea-
dor  Engº Manuel Barros, o deputado Dr. Abel Baptista, a responsável pelo 
restauro de telas e imagens, Drª Tânia Lopes, Irmãos da Instituição e um 
grande número de pessoas. 

Ao longo da tarde, a Exposição, cuja organização esteve a cargo de 
João Maria Carvalho e Tito de Morais, foi visitada por centenas de pes-
soas que admiraram com muita satisfação não só as pinturas e imagens 
expostas, como documentos do arquivo da Misericórdia alusivos a acon-
tecimentos históricos e ainda o aprazível espaço destinado à exposição, 
uma capela construída pela Santa Casa da Misericórdia no século XVI 
com o objectivo de proporcionar aos presos da cadeia - o edifício frontal à 
capela - a possibilidade de assistirem aos actos religiosos.

A Exposição, com entrada livre, encerrou às 19h00.
 

EXPOSIÇÃO NO DIA 
INTERNACIONAL 
DOS MONUMENTOS E
SÍTIOS 2016
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Realizou-se, em 19 de Dezembro passado, o ato eleitoral para os corpos 
gerentes da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima para o quadriénio 
2016-2019, em conformidade com o estipulado no Compromisso.

A urna para recepção dos votos esteve aberta das 14 às 16 horas e contou 
com grande afluência de Irmãos que por voto secreto elegeram para os desti-
nos da Misericórdia a Lista A.

Votaram 94 dos 235 Irmãos da Misericórdia, sendo que no momento da 
votação só aproximadamente 150 Poderiam fazê-lo por terem a suas quotas 
em dia.

A Lista A foi a vencedora, com 90 votos a favor e 4 votos brancos.
De acordo com os resultados, os cargos ficaram assim distribuídos:
Mesa da Assembleia Geral:
Presidente – Mons. José Gomes de Sousa
Vice-Presidente – João Rodrigues da Costa de Távora
Secretário – José Manuel Gonçalves Pires

Definitório ou Conselho Fiscal:
Presidente -  Fernando António do Rocha Brito Mimoso Morais
Vice-Presidente - Agostinho Gomes da Rocha Barros
Secretário - Sílvia Maria Matos Barros Ferraz
Suplentes
David Vieira Correia do Lago
José Augusto Caçador Alves 
Maria Isabel Rego Valério de Carvalho Mota

Mesa Administrativa:
Efetivos
Provedor -  Alípio Gonçalves de Matos
Vice-Provedor – João Maria de Matos Carvalho
Secretário – Adelino Tito Vieira Barros de Morais
Tesoureira – Francisca Isabela Mesquita Alves da Cunha
Mesário – Eurico da Silva Pinto
Mesário – Filomena Maria Guerra Quintela de Freitas Leite
Mesário – Albino Ornar Antanona Fernandes
Suplentes
Mesário - Ricardo José Mendes Salgado Vieira
Mesário – Dalmo Manuel Martins Pereira
Mesário - Manuel José Lima Cerqueira
Mesário - Rosa Branca Vilas Boas Real de Matos

    
Fotos: Amândio Vieira

REPRESENTAÇÕES
1 - No dia 12 de Março, de 2016, pelas 09h30, o Provedor da Instituição, Alípio de Matos, na qualidade de Presidente do Secretariado 

Regional das Misericórdias de Viana do Castelo, acompanhado pelo Vice-Provedor da Santa Casa limiana, esteve presente no primeiro 
Conselho Nacional da União das Misericórdias Portuguesas, eleito para o quadriénio 2016-2019, que decorreu no Centro João Paulo II, 
em Fátima.

2 - Em 8 de Abril de 2016, às 09h30, realizou-se também, em Fátima, uma reunião sobre a Rede de Cuidados Continuados, tendo a Institui-
ção sido representada Pelo Provedor, Dr. Alípio de Matos, Drª Susana Lima (Diretora Coordenadora) e pela Enfª Chefe Natália Malheiro.

3 - Em 09 de Abril de 2016, esteve também em Fátima o Provedor e o Vice-Provedor, na Assembleia Geral da União das Misericórdia Por-
tuguesas para discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento que foi aprovado por unanimidade. 

4 - O Provedor Alípio de Matos e o Vice-Provedor João Maria Carvalho representaram a Misericórdia limiana na festa comemorativa dos 
500 anos da Misericórdia de Caminha que se realizou no passado dia 2 de Julho.

5 - A nossa Instituição, a convite da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez, fez-se representar pelo Provedor, Alípio de Matos, e 
Mesários nas cerimonias da Semana Aberta que ocorreram entre os dias 11 e 17 de Julho de Julho.

6 - O Provedor e Vice-Provedor da Misericórdia limiana, a convite da Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca, participaram, no 
passado dia 16 de Julho, às 11 horas, na Igreja da Misericórdia da Instituição, nas cerimónias do ato de tomada de posse dos Órgãos 
Sociais eleitos para o quadriénio 2016-2020.

ELEIÇÃO DOS CORPOS SOCIAIS 
PARA O QUADRIÉNIO 
2016-2019
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por João Maria CarvalhoNotícias Breves

Ao iniciar funções ao longo do quadriénio 2016-2019, o Prove-
dor eleito, Alípio de Matos, acompanhado pelo Vice-Provedor, João 
Maria Carvalho, em nome da Mesa Administrativa, apresentou cum-
primentos de início de mandato às entidades que mais de perto tra-
balham com a Misericórdia. Assim, no dia 17 de Março, às 10h30, 
teve lugar a visita e apresentação de cumprimentos ao Senhor Pre-
sidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Engº Victor Mendes.

No passado dia 22 de Fevereiro, o Lar D. 
Maria Pia/S. José recebeu a visita da Equi-
pa Educativa do Colégio S. Caetano, de Bra-
ga, presidida pelo Irmão César.

A recebê-los, pela manhã, esteve o Pro-
vedor, Dr. Alípio de Matos, acompanhado 
pelo Vice-Provedor e Diretora Coordena-
dora e ainda a equipa Técnica do Lar e um 
Prefeito.

O Provedor fez o historial da Instituição, 

EDUCADORES DO COLÉGIO S. CAETANO 
VISITARAM A INSTITUIÇÃO

apresentou as suas valências, referiu o es-
forço financeiro da Instituição para a cons-
trução do Centro Comunitário de Arcozelo 
e fez referência pormenorizada à evolução 
por que passou, ao longo das décadas, o 
actual Lar de Infância e Juventude.

Por sua vez, a equipa técnica do LIJ fez 
uma apresentação do Lar, em powerpoint, 
referindo a história, objetivos e atividades.

Seguiu-se uma visita às instalações, 

tendo o grupo regressado à sala de reunião 
para debater problemas comuns, trocar opi-
niões e recolher sugestões que beneficiariam 
o desempenho no acolhimento e apoio aos 
jovens de ambas as Instituições.

De tarde, os Educadores do Colégio S. 
Caetano puderam visitar as instalações do 
Centro Comunitário de Arcozelo.

No dia 22 de Março, às 15h00 cumpriu-se a visita de apresen-
tação de cumprimentos ao Diretor Distrital da Segurança Social de 
Viana do Castelo, Dr. Paulo Órfão.

No dia 23 de Março, às 15h30 – foi feita a visita de apresentação 
e de cumprimentos a S. Excia Rev.ma o Senhor D. Anacleto Oliveira, 
Bispo da diocese de Viana do Castelo.

 

VISITAS DE CUMPRIMENTOS DA MESA
 ADMINISTRATIVA
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2015.11.24 a 2016.06.21 
2015.11.24:

Autorizar a aquisição de prendas de Natal 
para os utentes das Valências da Infância.

Adjudicar impressão do Bolteim Informativo 
da Instituição.

Arrendar propriedade rústica na veiga de 
Bertiandos.

Alienar direito de plantação de vinha da quin-
ta da Vila Morais.

Adjudicar fornecimento de produtos de lim-
peza e higiene para o ano de 2016.

Adjudicar material de escritório para o pro-
jeto “RLIS”.

Solicitar a peritos avaliadores cotações para 
alienação de propriedades.

Admitir um Irmão na Irmandade.

Estabelecer teto máximo para comparticipar 
mensalmente a frequência do Centro de Dia.

Proceder ao reajustamento do quadro de 
pessoal das áreas de Ajudantes de Lar, Co-
zinha e Serviços Gerais das ERPI’s (Estruturta 
Residencial para Pessoas Idosas) de Ponte de 
Lima e de Arcozelo.

Adquirir fardas para os colaboradores da Ins-
tituição.

Autorizar a reparação de equipamento de 
cozinha.

2015.12.10:

Autorizar a aquisição de mobiliário para equi-
par a UCC (Unidade de Cuidados 
Continuados).

Autorizar a aquisição de “presépio” para o 
Centro Comunitário.

Arrendar a loja n.º 3 do R/c do Bloco A.

Adjudicar forrnecimento de produtos de en-
fermagem.

Adjudicar confeção da Ceia de Natal para os 
utentes, colaboradores, voluntários e 
dirigentes da Instituição.

Aprovar o Regulamento Interno da “RLIS” 
(Rede Local de Intervenção Social).

2015.12.22:

Conceder tolerância de ponto, aos colabora-
dores, nos dias 24 e 31 de Dezembro.

Adjudicar prestação de serviços para proce-
der a ligações de água e de instalação    elé-
trica para a UCC.

Adjudicar prestação de serviços de manu-
tenção para várias áreas.

Adjudicar concurso para fornecimento de ar-
tigos têxteis para a UCC.

Adjudicar serviço de instalação da Internet 
na UCC.

Adjudicar concurso para tratamento de resí-
duos hospitalares.

Aprovar quadro de pessoal do pessoal mé-
dico, de enfermagem e técnico para a UCC.

 
2016.01.07: 

Atualizar a retribuição mínima mensal garan-
tida aos colaboradores que haja lugar.

Aprovar a 2.ª Revisão Orçamental para o ano 
de 2015 e do plano de atividades e orçamen-
to ordinário para 2016.
 
Contratação de pessoal a termo para subs-
tiuição de colaboradores que entraram de 
baixa médica na ERPI de Ponte de Lima.
   
Adjudicar concursos para aquisição, em 
2016, depeixe fresco, produtos hortícolas, 
frutícolas e tubérculos, carnes frescas, produ-
tos congelados, produtores alimentares (mer-
cearias), esponjas descartáveis e material de 
incontinência.

Tomar conhecimento da marcação da data 
para a tomada de posse dos Órgãos Sociais  
da Misericórdia para o quadriénio 2016-2019.

Adjudicar serviço para execução do regula-
mento das medidas de autoproteção do Lar 
de Jovens.

Tomar conhecimento do agradecimento que 
o Excelentíssimo Senhor Provedor, António 
Martins Veloso, que agora deixa esse cargo, 
deixou a todos os senhores Mesários e co-
laboradores que ao longo dos mandatos de 
2001/2015 consigo colaboraram e trabalha-
ram.

2016.01.19:

Nos termos do n.º2 do art.º 26.º do Compro-
misso da Irmandade, foram designados os 
Mesários para os cargos de Vice-Provedor, 
Secretário e Tesoureiro da Mesa Administra-
tiva para o quadriénio 2016-2019.

Nos termos da alínea a) do art.º 18.º do Com-
promisso foi designado o dia e hora para a 
realização das reuniões ordinárias da Mesa 
Administrativa  para o quadriénio 2016-2019.
            
Deliberar nos termos do n.º 2 do art.º 17.º 
do Compromisso quais os senhores Mesários 
que nas operações financeiras podem movi-
mentar contas bancárias da Instituição.

Autorizar reparação de viatura.

Designação dos avaliadores para procede-
rem à avaliação de desempenho dos  colabo-
radores da Instituição com referência a 2015.

Contratar uma Ajudante de Lar e Centro de 
Dia para a ERPI de Ponte de Lima.

Autorizar reparação de elevador da ERPI de 
Ponte de Lima.
 

2016.02.02:

Adjudicação da proposta para fornecimento 
de gases medicinais para a UCC.
  
Adjudicar concursos para assistências elec-
tricista auto, mecância auto, fornecimento de 
pão e afins e material de enfermagem.

Abrir concurso para reparação do aparta-
mento 3.º frente, do Bloco C.

Tomar conhecimento do relatório de segu-
rança e higiene no trabalho referente ao Lar  
de Jovens.

2016.02.16:

Contratar duas senhoras a termo para subs-
tituição de colaboradores em período de fé-
rias.
 
Admitir na Irmandade dois Irmãos.

Abrir concurso para obras de beneficiação 
em dois apartamentos habitacionais.

Contratação de um animador cultural e um 
técnico de enfermagem para a ERPI de Ar-
cozelo. 
  
Abrir concurso para obras de reparação na 
Quinta de Anho Bom, em Sá.

Abrir concurso para arrendamento de apara-
tamento no Bloco BB2.

Substituir colaboradora que se aposentou.

       
2016.03.01:

Admitir um confrade na Irmandade.

Ceder, a título precário, uma faixa de terreno 
agrícola da Vila Morais para ministrar cursos 
de jardinagem.

Abrir concurso para prestação de serviços no 
âmbito da saúde no trabalho. 

Aprovação do Relatório e Conta de Gerência 
do ano económico 2015.

Apreciar pedido de liberação de parte do va-
lor da caução da obra do Centro Comunitário.

2016.03.15:

Autorizar frequência de estágio curricular na 
ERPI da Vila Morais.. 

Autorizar a cedência da Igreja da Misericór-
dia para a realização de casamento. 

da Mesa Administrativa



Extratos de Deliberações
Tomar conhecimento do Relatório de certifi-
cação de contas de 2015 da Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas- Duarte Nuno e 
Teixeira Pinto.

Deliberado participar no XII Congresso Na-
cional das Misericórdias. A Misericórdia far-
-se-á representar pelos Excelentíssimos Pro-
vedor e Vice-Provedor.

Deliberado participar nas Jornadas de Cui-
dados Continuados da União das Misericór-
dias Portuguesas. A Misericórdia far-se-á 
representar pelo Excelentíssimo senhor Pro-
vedor e pelas senhoras Diretora/Coordenado-
ra e Enfermeirta-Diretora. 

Dado o volume de serviço que a abertura do 
Centro Comunitário representa doi deliberado  
contratualizar um Técnico Administrativo.

Arrendar aparatamento T1 no Bloco C.

Abrir concurso para contratualizar Banda de 
Música para a Procissão da Via Sacra. 
 
 
2016.03.29:

Remodelar cozinhea do apartamento 3.º 
Esq. do Bloso C.

Contratação de 2 Prefeitos para substituição 
de colaboradores que se encontram de baixa 
médica.  

Participar no “DIA DOS MONUMENTOS E 
SÍTIOS” com uma exposição de recuperação 
de obras de arte a ter lugar no dia 17 de Abril 
na CapelaNossa Senhra da Penha de França, 
nesta Vila.

Deliberar sobre a particpação na audiência 
especial com Sua Santidade O papa Francis-
co nos dias 3 e 4 de Setembro, em Roma.

Adjudicar a prestão de serviço para a cer-
tificação do sistema de gestão da qualidade 
desta Santa Casa.

Adjudicar a aaquisição de um capinadeira.

Adjudicar serviço de subsituição dos taipais 
da carrinha de caixa aberta.
 
Aderir ao acordo de cooperação entre a 
União das Misericórdias PortuguesaS, Fa-
culdade de Letras de Lisboa e Universidade 
Aberta.

2016-04-12:

Autorizar frequência de estágio curricular na 
ERPI do CCA de Arcozelo.

Aprovar prorotocolo de cooperação a esta-
belecer com Juntas de Freguesia no âmbito 
do projeto “RLIS”  (Rede Local de Intervenção 
Social).

Adjudicar serviços de Vending para instala-
ção de máquinas dispensadores de bebidas 
e comidas para o Centro Comunitário de Ar-
cozelo.

Establecer protocolo com a Ordem dos Psi-
cólogos Portugeusas para proporcionar está-

gioos a licenciados..
Adjudicar concurso para o fornecimento de 
penumáticos para o ano de 2016.

Adjudicar obras de beneficiação num aparta-
mento do Bloco BB2.

2016-04-26:

Dada a entrada em funcionamento de mais 
Respostas Sociais e porque se torna indis-
pensável dotá-las de equipamento informá-
tico eficiente e com capacidade de resposta 
adequada, foi deliberado adjudicar proposta 
de orçamento para fornecimento de hardwa-
re e software para o Centro Comunitário de 
Arcozelo de forma não só a garantir o devido 
funcionamento naquele equipamento como 
nos diversos Serviços e Respostas Sociais 
sedeados em Ponte de Lima.

 
Adjudicar transporte parea o passeio anual 
das crianças do Jardim de Infância.

Adjudicar placas identificativas do UCC, 
RLIS e ON-2 CCDRN.

Reunião com entidasdes ligadas à ARSNorte 
para abertura da Unidade de Cuidados 
Continuados.

2016-05-10:

Autorizar a realização do “I ENCONTRO 
TÉCNICO” com o tema “Definição do Pro-
jeto de Vida” com as principais Entidades e 
Instituições envolvidas no projeto de vida dos 
jovens acolhidos na Instituição, que teré lugar 
no dia 2 de maio, no Lar de Jovens D.ª Maria 
Pia/S.José. 

Admissão de um confrade na Irmandade.

Abrir concurso para instalação de relógio de 
ponto com acesso biométrico.

Contratação de pessoal para a Unidade de 
Cuidados Continuados nas categoris profis-
sionais de auxiliar de ação médicsa, trabalha-
dores de serviços gerais e enfermeiros para 
prestação de serviço noturno.

Assinatura com a ARS Norte e com a Se-
gurança Social do Acordo de Cooperação da 
Unidade de Cuidados Continuados.

Autorizar frequência de estágio curricular na 
área de Técnica de Saúde na ERPI de Arco-
zelo.

Participar na peregrinação ao Santuário de 
Fátima no âmbito das Misericórdias Portugue-
sas, no dia 25 de Junho, aberta aos Órgãos 
Sociais, colaboradores, utentes e voluntários.

2016-05-24:

Tomar conhecimento das avaliações escola-
res do 1.º período do ano letivo 2015/2016 
dos jovens acolhidos no LIJ.

Aderir à Convenção Coletiva de Trabalho 
apresentada pela União das Misericórdias.
 
Homologar vendas de prédios alienados em 

hasta pública.

Adjudicar propostas de orçamento para 
aquisição de louças e utensílios de cozinha, 
bem como carrinhos para transporte de refei-
ções, roupas e produtios de limpeza para o 
Centro Comunitário.

Adjudicar à empresa EDP, ep a instalção de 
gás natural para o Lar de Jovens.

Adjudicar compra de uma caldeira a vapor 
para a ERPI d Vila Morais.

Adjudicar aquisição de um extrator para co-
zinha de um apartamento habitacional.

Adjudicar fornecimento e colocação de pa-
vimento flutaunta no 2.º piso do edifícoo sede 
da Instituição.

Adjudicação de tiras e lancetas para avalia-
ção de glicémia para a Unidade de Cuidados 
Continuados e ERPI’s.
 
Adjudicar compra de armário metálico para 
os serviços administrativos do Centro 
Comunitário.

Admitir dois confrades na Irmandade.

2016-06-07:

Adjudicar proposta de honorários para ela-
boração de projeto de remodelação do Lar de 
Idosos de Ponte de Lima.

Adjudicar proposta de orçamento para alu-
guer de autocarro para participação na pere-
grinação Das Misericórdias Portuguesas ao 
Santuário de Fátima.

Adjudicar proposta de orçamento para for-
necimento de combustíveis.

Aderir ao projeto Cheque-Formação, no âm-
bito do projeto de sistema de Gestão e Qua-
lidade.

2016-06-21
           
Aprovar Voto de Louvor ao ex-Provedor, Ex-
celentíssimo Senhor, António Martins Veloso.
 
Tomar conhecimento dos relatórios de 
acompanhamento técnico elaborados pelas 
Ténicas da Segurança Social sobre o funcio-
namento das Respostas Sociais da ERPI – 
Estrutura Residencial Para Pessoa Idosa - de 
Ponte de Lima e do SAD – Serviço de Apoio 
Domiciliário, este desativado desde o final do 
mês de maio.

Autorizar a realização das festividades de S. 
João nas diversas Respostas Sociais da 
Instituição.

Adjudicar Plano de Assistência Técnica ao 
Parque Informátrico de todas as Valências.

Adjudicar compra de uma máquina de cortar 
relva para o CCA.

  Serviços Administrativos da SCMPLI-
MA-2016.06.22



Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima
D E S D E   1 5 3 0

Ao  s e r v i ç o  d e  C r i a n ç a s ,  Jo ve n s .  A d u l t o s  e  I d o s o s

P O N T E  D E  L I M A  ( S E D E ) :
C r e c h e

Ja r d i m  d e  I n f â n c i a
L a r  d e  I n f â n c i a  e  J u ve n t u d e  ( L I J )

L a r  d e  I d o s o s  ( E R P I )
R L I S  ( R e d e  L o c a l  d e  I n t e r v e n ç ã o  S o c i a l )

R S I  ( R e n d i m e n t o  S o c i a l  d e  I n s e r ç ã o )
C a n t i n a  S o c i a l

A R C O Z E L O  ( C C A ) :
C r e c h e

L a r  d e  I d o s o s  ( E R P I )
C e n t r o  d e  D i a

C u i d a d o s  C o n t i n u a d o s  ( U L C C L D M )


