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Operadores e Voluntários das Misericórdias na Praça de S. Pedro, em 
Roma, no dia 3 de setembro passado, durante a Catequese do Ano 
Jubilar da Misericórdia, presidida por Sua Santidade o Papa Francisco.     
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através da responsabilidade com que a Miseri-
córdia encara a forma de exercer a sua obra so-
cial com mais dedicação, correção e perfeição. O 
Estado, face à sua dificuldade em responder ao 
crescente número de solicitações de assistência 
social, tem aproveitado a oferta de muitas orga-
nizações privadas exigindo-lhes mais responsa-
bilidade em matéria de coesão social. 

Neste contexto, foi recentemente deliberado pela 
Mesa Administrativa da Misericórdia limiana en-
tregar a uma empresa de consultores a Imple-
mentação de um Sistema de Gestão da Qualida-
de e Modelos de Avaliação da Qualidade do ISS 
(Instituto de Segurança Social) em todas as res-
postas sociais da Instituição: Creches, Jardim de 
Infância, Lar de Infância e Juventude, Erpi’s, Cen-
tro de Dia e Unidade de Cuidados Continuados. 

Esta iniciativa vai servir para que a Misericórdia 
possa desenvolver um serviço de ainda maior 
qualidade, o que, na prática, implica mais for-
mação para os colaboradores e mais empenho 
dos profissionais, resultando daí uma acção mais 
responsável, de mais alegria e amor, apoiada em 
sentimentos de fé que oferecerão mais paz a to-
dos quantos prestam os serviços e àqueles que 
deles beneficiam.

 Tudo isto é Natal, e nele o desejo de Boas Festas.

(João Maria de Matos Carvalho) 
Vice-Provedor

Editorial
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m
ais uma vez, e por força da conjugação dos as-
tros que nos levam a repetições de gestos e me-
mórias ao fim de cada conjunto de 365 dias, re-
cordamos um acontecimento que une cristãos 
em torno de sentimentos de fé, de paz, de alegria 
e de amor – o Natal.

A Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima 
enquadra-se, de alma e coração, nas propostas 
ideológico-religiosas desta quadra. Por um lado, 
constitui-se no seu Compromisso como uma 
“associação de fiéis constituída na ordem jurídica 
canónica” que, pelo artigo III da Concordata vai 
gozando do estatuto de Instituição Particular de 
Solidariedade Social e, por isso, alicerçada na fé 
e na obediência aos princípios da Igreja que pro-
palam a paz baseada na acção com alegria que 
gera o amor.

Por outro lado, desenvolve-se toda a sua activi-
dade respeitando o rigoroso cumprimentos de 
princípios que suportam aqueles sentimentos. 
Para fundamentação, aqui ficam dois exemplos 
elucidativos:

O primeiro, do passado, decorre da profunda vi-
vência e respeito com que foi vivido o Jubileu da 
Misericórdia iniciado em 8 de dezembro do ano 
transacto e terminado no dia 20 de novembro 
passado. Foi um ano vivido muito mais intensa-
mente, segundo os padrões da fé que, apoiada 
na concretização das Obras de Misericórdia, pro-
duziu frutos suculentos de paz entre os irmãos, 
de alegria na dedicação aos outros e de amor no 
acolhimento e nas respostas sociais disponibili-
zadas aos mais carentes e necessitados.

O segundo, de acção futura, pode ser entendido 
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É Natal

à
semelhança dos Pastores e Magos, contemple-

mos “a bela imagem do pequeno bebé numa manje-
doura: Ele é a misericórdia, luz e paz”. Ele revela-se “ 
no silêncio. Mas, como é difícil, numa sociedade de-
masiado ruidosa, envolvida pelo egoísmo, pela ditadu-
ra das modas, de matriz consumista e relativista, em 
que parece que nada há de certo, de definitivo e de 
verdade, fazem silêncio!

Paremos para pensar.

“O mistério da relação entre Deus e o homem não 
busca publicidade”. Pede, ao contrário, um estilo de 
silêncio e sobriedade.

“Neste tempo de espera, é importante redescobrir 
o silêncio como momento ideal para colher a musi-
calidade da linguagem com a qual o Senhor nos fala. 
Uma linguagem muito similar à de um pai ou mãe: 
tranquilizadora, cheia de amor e de ternura”.

“Por isso, quando ouvimos falar do nascimento de 
Cristo, permaneçamos em silêncio e deixemos que 
seja aquele Menino a falar; gravemos no nosso cora-
ção as suas palavras, sem afastar o olhar do seu ros-
to. Se O tomarmos nos nossos braços e nos deixar-
mos abraçar por Ele, dar-nos-á a paz do coração que 
jamais terá fim. Este Menino ensina-nos aquilo que é 
verdadeiramente essencial na nossa vida. Nasce na 
pobreza do mundo porque, para Ele e sua família, não 
há lugar na hospedaria. Encontra abrigo e protecção 
num estábulo e é deitado numa manjedoura para ani-
mais. E, todavia, a partir deste nada, surge a luz da gló-
ria de Deus. A partir daqui, para os homens de coração 
simples, começa o caminho da verdadeira libertação e 
do resgate perene.

Numa sociedade frequentemente embriagada de 
consumo e prazer, de abundância e luxo, de aparên-
cia e narcisismo, Ele chama-nos a um comportamen-
to sóbrio, isto é, simples, equilibrado, linear, capaz de 
individuar e viver o essencial. No seio de uma cultura 
da indiferença, que não raramente acaba por ser cruel, 
que o nosso estilo de vida seja, pelo contrário, cheio de 
piedade, empatia, compaixão, misericórdia, extraídas 
diariamente do poço de oração”.

“Chegue a nossa solidariedade aos mais indefe-
sos, sobretudo as crianças, às mulheres que sofrem 
violência, às vítimas da pobreza e da rejeição dos ho-
mens...” (Papa Francisco)

E quando se fala de «exclusão», pensemos nas 
«pessoas concretas», num mundo em que «a pessoa 
humana... é muitas vezes descartada», fruto de cons-
ciências anestesiadas.

Não podemos fingir que não vemos os «Lázaros». 
Seria «virar o rosto a Deus», revelando «um sintoma 
de esclerose espiritual da qual nasce a trágica contra-
dição dos nossos tempos: quanto mais aumentam o 
progresso e as possibilidades, o que é um bem, tan-
tas mais as pessoas não podem aceder-lhes”. (Papa 
Francisco). 

Concretizando:

- O Natal que vivo revela ou esconde Jesus?

- As luzes iluminam ou ofuscam a Luz?

- As famílias e a nossa sociedade instrumentali-
zam ou celebram o nascimento de Jesus?

- Por onde anda o Menino Jesus?

- Perante as classes de pobreza - física ou econó-
mica, cultural, social e espiritual - que atitudes tenho 
eu tomado?

- Estou convencido(a) “que a sociedade só conse-
guirá vencer as coisas e desenvolver-se como lugar 
humano e atraente – e não apenas como aglomerado 
de indivíduos que se degladiam ou que simplesmente 
se suportam – se as pessoas derem valor à caridade 
e considerarem esta como o fermento de todas as re-
lações sociais e não apenas como uma questão afec-
tiva e privada”?

Concluo com palavras do Papa Francisco, vendo 
eu, nas pessoas que servem esta Santa Casa da Mi-
sericórdia de Ponte de Lima, a vivência diária, noite e 
dia das mesmas:

“a doçura do olhar de Maria nos acompanhe... para 
podermos todos nós redescobrirmos a alegria da ter-
nura de Deus... Na sua vida, tudo foi plasmado pela 
presença da Misericórdia feita carne (em Jesus). A 
Mãe do crucificado - Ressuscitado - entrou no san-
tuário da misericórdia divina, porque participou inti-
mamente no mistério do Seu amor”.

Mons. José Gomes de Sousa
Presidente Assembleia Geral SCM Ponte de Lima
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aos pastorinhos – de maio a outubro (esta também 

no dia 13, com cerca de 50 a 70 mil pessoas presen-

tes) e em 1921 (só a Lúcia). Curiosamente, perante o 

susto das crianças, N. Senhora repete a primeira fra-

se do Anjo: “Não tenhais medo!” (primeiras palavras, 

igualmente, do pontificado do Papa S. João Paulo II, 

grande devoto de N. Senhora e de Fátima, como o ex-

pressa no próprio lema “Totus tuus” – “Todo teu”).

f
átima celebra o centenário das Aparições de Nossa 

Senhora aos pastorinhos, em 2017. É oportunidade 

para revisitar os acontecimentos primordiais deste lo-

cal, suas personagens e sua mensagem.

Portugal nunca mais foi o mesmo, nem seria o 

que hoje é, se não ocorresse o evento de Fátima. Para 

crentes e não crentes e para todo o mundo: não é por 

acaso que, no âmbito católico se lhe chama o “altar 

do mundo”.

Fátima tem um antes – uma preparação – e um 

depois – a confirmação; e esta tem dois sentidos: a 

continuidade de outras aparições, além das de 1917 

(de Nossa Senhora) e a da devoção que se espalhou 

em todo o mundo e fez (faz) de Fátima a lição e o es-

paço de devoção/conversão que é.

Muitos foram os acontecimentos e longa é a men-

sagem que ali foi veiculada; deixamos algumas datas 

e “flashes” do que se passou em e a partir de Fátima e 

que continuam atuais hoje.

As aparições de Fátima aos três pastorinhos – Lú-

cia, Jacinta e Francisco – foram precedidas e prepa-

radas pelas aparições do Anjo: 3 aparições em 1916, 

após uma anterior sem voz, em 1915, sempre no Mon-

te (Loca) do Cabeço, presenciada por Lúcia e duas 

companheiras; na primeira aparição, o Anjo faz-se ou-

vir: “Não temais! Sou o Anjo da Paz”.

Em 1917, agora na Cova da Iria, em 13 de maio, 

Nossa Senhora inicia um ciclo de 7 Aparições agora 

“Quereis oferecer-vos a Deus?”

Fátima: 1917-2017
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Em 1921 (15.06) quando a Lúcia se preparava para 

ir para o asilo de Vilar, a pedido do bispo diocesano, 

perante as hesitações, uma vez mais na Cova da Iria, 

ouve N. Senhora: “Segue o caminho onde Deus te qui-

ser levar, essa é a vontade de Deus”.

Seguem-se, depois deste ciclo mariano, as apari-

ções (três) chamadas do ciclo “cordimariano”, de 1925 

a 1929, com as aparições, respetivamente, de N. Se-

nhora, do Menino Jesus e de Santíssima Trindade e 

N. Senhora. Nesta última (em Tuy), N. Senhora diz: “O 

Santo Padre terá muito que sofrer”.

Para muitas pessoas, levadas pela curiosidade, Fá-

tima continua um enigma enquanto pretendem saber, 

até ao pormenor, aquele que é conhecido pelo “segre-

do” de Fátima, com predições do futuro e, na altura, 

entregues ao Santo Padre, com proibição de revelar 

algumas das suas partes.

Mas Fátima salienta-se pela mensagem bem co-

nhecida em que se apela à penitência (sacrifício), mas 

sobretudo à conversão e à oração: dos e pelos peca-

dores e de e por cada um de nós, que o é também.

Gostaria, deixando de lado toda a profunda ri-

queza e extensão da mensagem de Fátima, concluir 

com esta pergunta/apelo feita aos pastorinhos e que 

continua a ser réplica a sussurrar no coração de cada 

crente: “Quereis oferecer-vos a Deus?” (13.05.1917). A 

resposta surgiu tão simples e sincera quão corajosa 

e de consequências futuras imprevisíveis: “Sim, que-

remos”. Parece um ritmo binário do próprio coração 

ou música estereofónica de dois protagonistas tão 

distantes e tão próximos: Deus, através de Maria, e a 

Humanidade, através de três simples crianças! Afinal 

é esta a distância e a proximidade aqui tão bem exem-

plificada. É também o diálogo interpelativo e cons-

tante da Fé e da vocação, de qualquer vocação na fé: 

“Queres?” – “Sim, quero!”.

Fátima continua a atrair, vertiginosamente, quem 

tem fé e quem a não tem, ou quase só alimenta a sua 

frouxidão. E o segredo de Fátima está aqui: é uma 

mensagem que vem do Céu à Terra para fazer da Terra 

um Céu; é um coração palpitante que ao longo destes 

100 anos tem batido ao ritmo da Igreja e do mundo, 

das suas alegrias e tristezas, das suas esperanças e 

angústias, da fé e da descrença, sob o manto acolhe-

dor e protetor da Mãe de Deus e da Mãe dos homens!

Texto: Pe. José Correia Vilar 
Capelão

Fotos: João Maria Carvalho
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AS SALINAS 
DE AVEIRO

d
esde a sua fundação, em 2 de Agosto de 1530, 
pelo rei D. João III, que a Santa Casa da Miseri-
córdia de Ponte de Lima, à semelhança das res-
tantes, administra património imobiliário legado 
pelos seus Irmãos Benfeitores para atender os 
mais necessitados.

De acordo com vários Tombos elaborados 
ao longo da sua existência, a nossa Irmandade 
possuiu, em tempos idos, propriedades fora do 
concelho. Esse património herdado localizava-
-se principalmente nos concelhos vizinhos de 
Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Paredes de 
Coura, para além de outras doações mais longe, 
incluindo o antigo Ultramar, onde os nossos con-
terrâneos se encontravam radicados, e aqui na 
Metrópole, como vamos recordar. É o caso das 

salinas em Aveiro, das quais não temos notícia 
há longo tempo.

Contudo, porque uma ligeira investigação per-
mitiu reunir alguns elementos para a sua história, 
vamos registar a pesquisa, neste Boletim.

As salinas de Aveiro foram legadas à nossa 
Confraria por Gaspar Pires Machado, com tes-
tamento lavrado a 16 de Junho de 1623; aquele 
Irmão nobre possuía residência na sua quinta de 
Vilar, freguesia de Arcozelo, mas também na sede 
do concelho, à Rua do Carrezido1, depois desig-
nada de Cardeal Saraiva, pois lá viveu também 
o célebre Beneditino, escritor, político e Cardeal 
Patriarca de Lisboa (1766 – 1845).

PATRIMÓNIO DE OUTROS TEMPOS
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A primeira referência bibliográfica ao su-
cessor, na extracção do mineral, devemo-
-la a Miguel de Lemos, no seu Estudos para 
os Anais Municipais de Ponte de Lima, con-
cluídos em 1887, ao referir-se à nossa Ins-
tituição, no seguinte trecho:

“ (…) deixou o instituidor (…) os seus víncu-
los e metade das salinas que possuía em 
Aveiro.

 Estas salinas depois de deixadas arruinar 
e quási perder, foram emprazadas pelo fôro 
anual de 4$000 réis a um José dos Santos 
Machado, que sabia tirar partido de tal pro-
priedade “.2

Recentemente, António Matos Reis recorda-
-nos que o rendimento naquela cidade do litoral 
provinha de arrendamento nos anos de 1630, 
1631 e 1636, e em 15 de Novembro de 1654 foi 
emprazado.3

Pesquisas por nós realizadas, permitiram-
-nos desvendar que ainda no século XIX foram 
celebrados contratos com aquela propriedade, 
desconhecendo-se, sim, a data de sua alienação.

Assim, pelo menos no último dia de Abril do 
ano de 1808 foi realizada uma escritura de em-
prazamento das salinas e em 10 de Fevereiro de 
1849 uma outra, esta descoberta há anos no Ar-
quivo Distrital de Viana do Castelo4, cuja leitura 
nos permitiu reunir mais informação sobre a he-
rança do seu doador, falecido em 1695.

 Trata-se dum documento onde é intervenien-
te o supracitado (João) José dos Santos Macha-
do, para além de Francisco António do Vale Gui-
marães, na qualidade de arrendatários.

Pela leitura do manuscrito, obtivemos algu-
mas notas como medidas 

e outras informações sobre o espaço conces-
sionado aos dois sócios.

Assim, sabemos que a exploração nas salinas 
“chamadas as Leitonas”,  propriedade da Miseri-
córdia Limiana, media 154 varas pelo lado Nas-
cente, pelo Norte e Poente 510 varas5 e daqui até 
ao vale do Espinheiro a distância era de 350 varas 
e o foro anual a pagar no dia de S. Miguel era de 
4000 réis.

Registamos, assim, mais uma curiosidade 
sobre a administração de heranças da nossa Ir-
mandade, no tempo em que a produção de sal 
era muito rentável em Aveiro, mas tempos volvi-
dos (c. 1793)6 com menor produção, baixando de 
500 para 178 marinhas, o mesmo que dizer sali-
nas ou áreas de exploração desse mineral. 

 

Texto: Adelino Tito de Morais
Secretário

1 O imóvel foi demolido na segunda metade do século XIX, e situava-se nas imediações da actual Travessa Cardeal Saraiva, cuja área 
corresponderá hoje, em parte, ao casarão que pertenceu à família Azevedo Medeiros Lima, da Quinta do Sobral, onde actualmente fun-
cionam a ADRIL (Associação de Desenvolvimento Rural Integrado Lima) e os prédios imediatos, até às antigas instalações da Farmácia 
Cerqueira. Entre as obrigações do benfeitor, salientamos: vestir de uma só vez 13 pobres e dotes para parentes que desejassem casar 
ou seguir a vida religiosa. No Arquivo da Misericórdia, existe o Livro Dos Próprios da capela de Gaspar Pires Machado, abrangendo o 
período de 1726 a 1830.
2 Anais Municipais de Ponte de Lima, Viana do Castelo, Tipografia Gutenberg, págs 67.
3 Reis, António Matos - A Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima no Passado e no Presente - Ponte de Lima, SCMPL, 1997, pág 39.
4 Notas do Tabelião Geral, José Fiúza de Matos, Livro 431, fls 78 a 82 – Escritura de Emprazamento em Fatuzim das salinas hoje praias 
sitas na Ria de Aveiro, feita pela Santa Casa da Misericórdia desta vila … Era então Provedor, José Calheiros Bezerra de Araújo
5  Vara, uma unidade do sistema métrico antigo, que valia aproximadamente 1,10 metros
6  MEMORIAS DA LITTERATURA PORTUGUEZA, publicadas pela Academia das Sciencias de Lisboa, Tomo V, Lisboa MDCCXCIII, págs 
267-269.
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c
omemorou-se, no passado dia 2 de 
Agosto, o 486º aniversário da San-
ta Casa da Misericórdia de Ponte 
de Lima. Estiveram presentes os 
convidados que mais directamente 
colaboram com a Instituição: Pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Ponte de Lima, Diretor da Seguran-
ça Social de Viana do Castelo, Pre-
sidente do Conselho Nacional da 
UMP em representação da União 
das Misericórdias Portuguesas e 
todos os Provedores das Misericór-
dias do Distrito.

A cerimónia iniciou-se com a ce-
lebração litúrgica celebrada às 18 
horas, sob a presidência do Senhor 
Arcipreste de Ponte de Lima, P. Dr. 
José Correia Vilar, e animada pelo 
coro de Arcozelo, dirigido pela en-
fermeira Natália.

Durante a homilia, o celebrante 
recordou a data de aniversário e a 
sua fidelidade aos princípios orien-
tadores da criação da Misericórdia 
limiana em 1530, projectados nos 
500 anos de acção a comemorar 
em futura celebração. Apelou, de-
pois, ao exercício da misericórdia 
espiritual e material entre os mem-
bros da Misericórdia, por forma a 
honrar a N. Senhora - em dia de 
visitação a Santa Isabel - como 
padroeira das Misericórdias. Fê-lo, 
em termos espirituais, apelando 
ao exercício espiritual de socorrer 
os abandonados, marginalizados, 
sós, em dificuldades espirituais e 
morais; fê-lo, em termos materiais, 
através do acolhimento numa nova 
família aos que precisam de uma 
nova família, oferecendo alojamen-

to, roupas e alimentos, sobretudo 
aos marginalizados e atropelados 
pela sociedade: crianças, jovens, 
adultos ou idosos.

Explicou, também, ser esta uma 
forma de imitar N. Senhora que, já 
com Cristo no seu seio, foi visitar a 
parente Isabel e com ela partilhar 
a alegria, enquanto esperava João 
Baptista.

Referiu, por fim, ter de ser esta 
a acção dos membros da Miseri-
córdia: a de pensar nos outros, nos 
mais necessitados, e a de meter os 
pés ao caminho acolhendo e aju-
dando os irmãos, tal como o fez N. 
Senhora que, com a sua presença, 
a todos acolhe com o seu manto.

ANIVERSÁRIO DA 
MISERICÓRDIA LIMIANA
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Finalizada a homilia, teve lugar a 
cerimónia de admissão de novos Ir-
mãos que aceitaram, perante o Pro-
vedor, Dr. Alípio de Matos, e perante 
a assembleia, cumprir os princípios 
orientadores da Misericórdia expla-
nados no Compromisso.

Seguiu-se a cerimónia de impo-
sição de capas aos novos Irmãos 
José Diogo Leite Marinho Falcão 
Gomes, João Manuel Alves de Cas-
tro, Ricardo Jorge Martins Castro 
e Sousa, Ana Cristina Sousa da 
Cunha Almeida Ferraz, João Jorge 
Marinho de Sá Pires, Bernardo Prie-
to Nogueira de Brito, José Correia 
Vilar (P.e), Maria Augusta de Amo-
rim Barros de Matos, Marta Barros 
Gonçalves de Matos, João Luís 
Machado Vieira Carneiro e Júlio de 
Lima da Costa Pinheiro.

No fim da cerimónia litúrgica 
teve lugar a bênção de uma nova 
carrinha, adquirida com o apoio do 
Município, que ficou ao serviço da 
Instituição.

Depois, no refeitório do ERPI de 
Ponte de Lima, foi o momento de 
confraternização entre convidados, 
idosos, jovens do lar de infância e 
juventude, membros dos órgãos 
sociais e funcionários.

O Provedor, Dr. Alípio de Matos, 
agradeceu a presença de todos, 
destacando o facto de estarem pela 

primeira vez, na festa, todos os Pro-
vedores das Misericórdias do Dis-
trito. Agradeceu e elogiou o empe-
nho do pessoal que confeccionou e 
serviu o repasto, bem como a dedi-
cação dos jovens do Lar de Infân-
cia e Juventude, alunos da Escola 
Profissional, que o serviram. Fez o 
retrato da acção da Instituição atra-
vés das suas valências, realçou a 
importância do sector social e dei-
xou um cumprimento a todos.

O Presidente da Câmara, Eng. 
Víctor Mendes, realçou a parceria 
do Município com a Santa Casa e 
disponibilizou o apoio e os serviços 
do Município para o bom funciona-
mento da Instituição.

O Comendador Dr. Francisco 
Araújo, em nome da União das Mi-
sericórdias Portuguesas, saudou 
a Misericórdia limiana. Falou da 
acção incontornável da acção das 
Misericórdias no serviço à comuni-
dade, louvando todos aqueles que, 
servindo as Misericórdias, sabem 
colocar as misericórdias no pata-
mar horizontal de serviço à comu-
nidade, sem qualquer interferência 
política, mas servindo naquilo que 
as Misericórdias têm a fazer, a ní-
vel social. Realçou a importância 
do movimento das Misericórdias e 
da presença dos 10 provedores, no 
que tal significa de solidariedade e 
cumplicidade. Congratulou-se com 
a presença do Engº Víctor Mendes, 

Presidente da Câmara, destacando 
o evidente significado de abertura 
na colaboração com a Instituição.

O Dr. Francisco Araújo referiu a 
importância da Segurança Social, 
na pessoa do seu Diretor, Dr. Paulo 
Órfão, no envolvimento e satisfação 
de termos instituições sustentáveis 
e a necessidade da sua colabora-
ção, bem como o reconhecimento 
do contributo e apoio que tem dado 
às Instituições naquilo que são as 
suas necessidades. Deixou uma 
palavra de apreço a todos os pro-
vedores e também à presença de 
Mons. José Gomes de Sousa, Pre-
sidente da Assembleia Geral, em 
representação da matriz cristã das 
Misericórdias. Por último, incenti-
vou os colaboradores a fazer um 
trabalho de responsabilidade e so-
lidariedade.

O Diretor da Segurança Social, 
Dr. Paulo Órfão, depois dos cum-
primentos iniciais, sublinhou a pre-
sença de todos os Provedores do 
Distrito, com menção especial para 
o Provedor mais novo na idade e no 
cargo – o Provedor da Misericórdia 
de Ponte da Barca – Dr. Rui Folha 
Gomes.

Cumprimentou a Igreja, uma 
entidade a ajudar há muito quem 
precisa e cumprimentou a Drª Ali-
ce Antunes, a “alma” da área So-
cial, bem como os novos Irmãos da 
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Santa Casa. Cumprimentou, tam-
bém a Câmara Municipal, entidade 
com quem é fácil trabalhar em prol 
dos mais necessitados e dirigiu a 
palavra aos trabalhadores da Insti-
tuição pelo trabalho bem realizado, 
dando aos utentes o carinho que 
não encontram em casa e que en-
contram nas Instituições.

Realçou o seu gosto em estar na 
Instituição, acompanhar a Institui-
ção e ajudar a Instituição, tal como 
o fez com os protocolos para as 
respostas sociais do Centro Comu-
nitário de Arcozelo e para a RLIS.

Afirmando ter muito gosto em 
fazer parte da solução para as ne-
cessidades da Santa Casa, deu-lhe 
os parabéns e emitiu, ainda, uma 
palavra de saudação ao ex-Prove-
dor António Veloso, com quem tra-
balhou com muita satisfação.

Foi, por fim, apresentado e dis-
tribuído o Boletim Informativo que 

realçou o que de mais importante 
aconteceu na Instituição, nos últi-
mos sete meses.

O Secretário, Dr. Tito de Morais, 
fez a apresentação de duas telas 
(retratos a óleo) restauradas: a de 
Bento da Costa Tição (nascido no 
lugar de Crasto, na Ribeira, em 1620 
e falecido em 1695) e João Marti-
nho Vieira de Carvalho Antas de 
Azevedo (de Souto de Rebordões, 

responsável pelos internamentos 
nos hospitais de Braga, e outros).

O jantar terminou com o tradi-
cional cantar de parabéns, entoado 
por todos os presentes, e com a 
distribuição do bolo de aniversário.

Texto: João Maria Carvalho
Fotos: Amândio Vieira
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a
s Santas Casas da Misericórdia 
de Portugal, numa organização da 
União das Misericórdias Portugue-
sas no dia do Jubileu dos Voluntá-
rios e Operadores da Misericórdia, 
quiseram celebrar o Ano Jubilar 
da Misericórdia deslocando-se a 
Roma, no dia 3 de Setembro pas-
sado, para uma audiência mundial 
concedida por Sua Santidade o 
Papa Francisco.
A Praça de S. Pedro recebeu, nesse 
dia, a presença de 400 representan-
tes das Misericórdias portuguesas 
que completaram o número dos 

milhares de fiéis presentes que aí 
se deslocaram vindos de todo o 
mundo. 
A comitiva portuguesa, presidida 
pelo Dr. Manuel de Lemos, Presi-
dente da União das Misericórdias 
Portuguesas, contou, também, com 
a presença da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Ponte de Lima represen-
tada pelo Provedor e Vice-Provedor 
da Instituição.
Na manhã do dia 3, em momento 
de catequese, o Papa Francisco pe-
diu aos fiéis para não olharem para 

o lado ignorando todos aqueles 
que, pobres, precisam de ajuda por 
se sentirem com fome, sem saúde 
e explorados. Lembrou que todos 
os que trabalham nas Misericórdias 
e se dedicam à misericórdia são 
“artesãos de misericórdia”. O Papa 
lembrou: “ … com as vossas mãos, 
com os vossos olhos, com a vossa 
escuta, com a vossa proximidade, 
com as vossa carícias … sois arte-
sãos!”.
Apelou à continuação do trabalho 
ativo e desinteressado das Mise-

EM ROMA, VOLUNTÁRIOS, 
COM O PAPA, NO JUBILEU 
DA MISERICÓRDIA
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ricórdias em prol daqueles que pe-
dem ajuda. E disse mais: “Queridos 
irmãos e irmãs, tocais a carne de 
Cristo com as vossas mãos. Estai 
sempre prontos para a solidarieda-
de, fortes na proximidade, diligentes 
para despertar alegria e convicentes 
na consolação.”
Apontou Madre Teresa de Calcutá 
– a canonizar no dia seguinte - e o 
seu trabalho desinteressado, como 
exemplo a seguir pelos obreiros das 
Misericórdias. 
Antes de terminar a catequese, o 
Papa francisco convidou todos os 

fiéis a rezarem em silêncio por to-
das as pessoas que sofrem e “por 
tantos voluntários como vós, que 
vão ao encontro da carne de Cristo, 
para tocá-la, cuidá-la, senti-la pró-
xima.”
Ao longo da tarde desse dia 3 de Se-
tembro houve reunião entre Prove-
dores Portugal, Itália, Bielorrússia, 
Brasil, Japão, Macau e Palestina e 
membros dos órgãos sociais das 
respectivas uniões para trocarem 
experiências e apontarem metas.
Às 18 horas desse mesmo dia, D. 
Jorge Ortiga, Arcebispo de Braga 

e Presidente da Pastoral Social de 
Portugal, celebrou a Eucaristia na 
Igreja de Santo António dos Portu-
gueses.
O dia seguinte, com a Praça de S. 
Pedro repleta, foi o dia dedicado 
à canonização de Madre Teresa 
de Calcutá, divulgado para todo o 
mundo pela TV de muitos países 
– entre eles Portugal – e por vários 
órgãos de comunicação social.

Texto e Fotos: João Maria Carvalho
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WORKSHOPS 
TEMÁTICOS

d
ecorreram ao longo dos dias 
24 e 25 de Novembro trans-
actos, nos edifícios da Santa 
casa da Misericórdia de Vila 
Verde, os Workshops Temáti-
cos promovidos pela União 
das Misericórdias Portugue-
sas no âmbito do projecto 
de capacitação institucional 
financiado pelo Programa 
Operacional Inclusão Social e 
Emprego [Portugal 2020].

Nesta 1ª edição daqueles  
workshops esteve presente a Santa 
Casa da Misericórdia de Ponte de 
Lima através da Mesa Administra-
tiva representada pelo Provedor e 
Vice-Provedor e através dos Téc-
nicos responsáveis pelas diversas 
valências e serviços.

Os dois dias de trabalhos pro-
gramados contaram com sessões 
diferenciados  para dirigentes e téc-
nicos e com sessões comuns.

Aí foram tratados assuntos de 
suma importância para um funcio-
namento correto e equilibrado das 
Misericórdias em que foram dis-
cutidos temas, entre outros, como 
articulação e relacionamento com 
a Segurança Social, vantagens do 
programa de auditorias, compro-
missos e processos eleitorais ou, 
ainda, Misericórdias e economia 
social, marketing, empresas sociais 
e inovação.

O Presidente do Secretariado 
Nacional da União das Misericór-
dias Portuguesas, Dr. Manuel de 
Lemos, presidiu aos trabalhos, nos 
dois dias que antecedem a data 
histórica dos 40 anos de vida da 
UMP (26 de Novembro), e teve a 
gentileza de responde a algumas 
questões colocadas, em entrevis-
ta, por este  Boletim Informativo 
da Santa Casa da Misericórdia de 
Ponte de Lima que, agradecendo, 
transcrevemos:

Boletim Informativo – Senhor 
Dr. Manuel de Lemos, ao comple-
tarem-se 40 anos de vida da UMP, 
gostaríamos que nos dissesse 

como vê a evolução da relação 
entre a União das Misericórdias 
Portuguesas e as Santas Casas 
da Misericórdia.

Dr. Manuel de Lemos  – Em 
primeiro lugar queria felicitar 
a Santa Casa da Misericórdia 
de Ponte de Lima pelo magní-
fico trabalho que vem desen-
volvendo e de que este Boletim 
Informativo é um passo muito 
significativo porque é uma for-
ma de entrar em contacto com 
os utentes mas também com a 
comunidade e isso parece-nos 
sempre um momento de refor-
ço do movimento das Miseri-
córdias e no caso concreto da 
própria Misericórdia de Ponte de 
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Lima. Bem hajam por o fazer. Esta 
é uma primeira nota e  quero dizer 
esta primeira nota porque ela se 
enquadra precisamente não âmbito 
da sua questão: a relação entre as 
Misericórdias e a UMP é uma rela-
ção de profunda interactividade e 
entrosamento porque a UMP não é 
senão a vontade dos 400 Provedo-
res de Portugal em criar um movi-
mento que amanhã  [26 de Novem-
bro]faz 40 anos  e que precisamente 
se traduziu na sua união - na união 
das 400 Misericórdias – para de-
fender os seus interesses que são 
os interesses das populações e os 
interesses das comunidades. Por 
isso faz todo o sentido que essa 
aproximação se faça de uma forma 
contínua interativa e muito ligada. 
Particularmente, como Presidente 
do Secretariado Nacional, revejo-
-me muito nesse movimento que 
foi a razão de ser de estar aqui e 
penso que a avaliação que os Se-
nhores Provedores têm que fazer 
e têm feito, graças a Deus - ainda 
há dias o demonstraram ao apro-
var por unanimidade e aclamação o 
Orçamento e Plano de Atividades –, 
significa que os desafios das Mise-
ricordias estão presentes e a UMP 

é o seu intérprete, é a face das 400 
Misericórdias junto da sociedade 
portuguesa mundial.

Boletim Informativo  – Muito 
obrigado, Senhor Doutor. Estamos 
num workshop aqui em Vila Verde. 
E ele tem importância nesta relação 
quer ao nível das administrações 
quer ao nível dos técnicos que aí 
desenvolvem o seu trabalho. Fale-
-nos da sua importância para a vida 
das Misericórdias.

Dr. Manuel de Lemos – Este 
Workshop entende-se num progra-
ma muito mais vasto que vai decor-
rer ao longo de seis anos – este é o 
primeiro ato evidente público desta 
primeira fase que é de dois anos 
– que tem por objecto a capacita-
ção precisamente da UM para com 
essa capacitação nós podermos 
capacitar mais as Misericórdias e 
podemos ajudar mais as nossas 
comunidades: os idosos, as crian-
ças, os deficientes, os que precisam 
de uma maneira geral, os doentes, 
nós podemos ajudar. Portanto, este 
Workshop é o primeiro de uma série 
de trabalhos que nós vamos fazer 
junto das comunidades, junto das 
Misericórdias, para depois ter um 

reflexo e nós iremos, até, criar uma 
espécie de um galardão para dizer 
que as Misericórdias que colabora-
ram connosco e, com certeza, uma 
das primeiras a recebê-lo vai ser 
Ponte de Lima.

Boletim Informativo – Estamos 
em período natalício e, naturalmen-
te, num período propício à paz e 
à harmonia entre os povos. Pedi-
mos-lhe que deixe uma mensagem 
para as Misericórdias, especial-
mente para a Misericórdia limiana.

Dr. Manuel de Lemos – Quero 
dizer que Portugal tem vivido tem-
pos difíceis, mas as Misericórdias 
cumpriram a sua missão. Têm 
sido, como toda a gente tem dito, 
a grande almofada social. Nós vi-
vemos neste tempo que é um tem-
po de paz e um tempo também de 
esperança. E a mensagem que eu 
gostava de deixar a todos, à Mesa 
Administrativa, em primeiro lugar, 
mas também aos trabalhadores da 
Santa Casa e aos seus utentes é 
que tenham confiança na sua Mi-
sericórdia que a Misericórdia vai 
cumprir a sua missão, de maneira 
a tornar a vida de todos um pouco 
melhor.



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

Mais tarde, e porque é impor-
tante ter um feed-back do trabalho 
realizado ao longo dos dois dias, 
também o Provedor da Misericór-
dia Limiana, Dr. Alípio de Matos, 
respondeu a algumas questões co-
locadas pelo mesmo Boletim Infor-
mativo que, agradecendo, transcre-
vemos também:

Boletim Informativo – Num 
workshop como este, destinado a 
técnicos e dirigentes das Miseri-
córdias, qual a relevância que tem 
para a Santa Casa da Misericórdia 
de Ponte de Lima esta actividade?

Dr. Alípio de Matos  – Qualquer 
workshop tem sempre importância 
para toda e qualquer instituição. No 
caso da nossa Misericórdia é im-
portante na medida em que se tro-
caram experiências e conhecimen-

tos o que é sempre salutar e bom, 
na medida em que a nível nacional 
sejam tomadas     leva a que estas 
experiências sejam do conheci-
mento de todas as instituições e 
que haja, de certa forma, atuação 
conjunta a nível nacional.

Boletim Informativo – Sr. Pro-
vedor, sentindo-nos em época na-
talícia, gostaríamos que dirigisse 
uma mensagem às pessoas da 
Instituição?

Dr. Alípio de Matos  – A época 
natalícia é o terminar de um ano de 
mandato desta Mesa Administrati-
va e, como Provedor, queria saudar 
os meus colegas da Mesa pela ma-
neira com têm participado comigo 
na gestão da casa. Quero também 
realçar a importância dos Diretores 
Técnicos que têm dado o seu me-
lhor, tanto mais que começámos 
com novas valências e criando-se 
também novas experiências. São 
novos conhecimentos que, por ve-
zes, levam a que se faça uma refor-
mulação na atuação daquilo que já 
existe, na medida em que a inova-
ção é importante. Assim, uma sau-
dação muito especial aos directores 
e uma saudação e o reconhecimen-
to do trabalho e dedicação que os 
restantes trabalhadores têm dado 
à Instituição e aos seus utentes, no 

sentido de estarem ao serviço das 
pessoas. Na verdade, é isso que 
tem acontecido: os nossos colabo-
radores, todos eles – directores e 
restantes colaboradores - têm dado 
o seu melhor em prol dos mais ne-
cessitados, desde as crianças aos 
jovens e idosos e isto é bom que se 
realce, que se reconheça, e eu pes-
soalmente reconheço essa dedica-
ção dos colaboradores, não só eu, 
mas a própria Mesa Administrativa 
reconhece essa dedicação e mui-
to amor que os colaboradores de 
instituições como as Misericórdias 
têm dado. Aliás, espera-se que es-
tes colaboradores dêem algo mais 
que os outros, que o façam com ca-
ridade e amor.

Como nota final, gostaria de 
desejar um feliz e santo Natal a to-
dos os nossos colaboradores, bem 
como um ano muito próspero às 
crianças e aos pais das crianças, 
aos jovens e aos idosos; que es-
tes continuem a ser muito felizes 
na nossa Instituição e que tenham 
muita saúde no próximo ano. Um 
grande abraço solidário.

Texto e Fotos: João Maria Carvalho
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a 

Santa Casa da Misericórdia de 
Ponte de Lima, em parceria com a 
Conserv’arte de Tânia Maria Tei-
xeira Lopes, continua a apostar 
na preservação da sua história, da 
nossa história e da herança cultu-
ral e patrimonial através de inter-
venções de conservação e restauro 
creditadas no seu património ar-
tístico, com bases científicas, pre-
servando-lhes as características 
originais o mais intactas possível, 
como forma de verem o seu valor 
e importância não diminuídos por 
intervenções pouco ou nada espe-
cializadas que apenas tornam as 
obras mais apelativas ao olhar co-
mum, mas constitui um verdadeiro 
atentado ao mais especializado.

PRESERVAR, CURAR E 
VALORIZAR O NOSSO 
PATRIMÓNIO

CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE PATRIMÓNIO 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PONTE DE LIMA AVANÇA 
PARA A RECUPERAÇÃO DO PATRIMÓNIO ARTISTICO EM TALHA 
DOURADA E POLICROMADA DA CAPELA DE Nª SRª DA PENHA 
DE FRANÇA COM O ACOMPANHAMENTO DA DIRECÇÃO RE-
GIONAL DA CULTURA DO NORTE

A Conservação e Restauro é, 
como se sabe, actividade essen-
cialmente interdisciplinar, envol-
vendo processos complexos, so-
luções e práticas especiais, arte e 
engenho, razão pela qual importa 
agregar experiências para respon-
der aos desafios e à preservação 
dos testemunhos que a (nossa) 
cultura nos impõe. 

Para intervir numa “obra de 
arte”, primeiro é necessário conhe-
cer a sua história, a sua constitui-
ção, o seu percurso de vida, as in-
tervenções sofridas; identificar as 
patologias, os agentes patológicos, 
o estado patológico, e, para o efei-
to, recorre-se a métodos de exame 

e analise tais como a luz infra-
-vermelho e ultra violeta, macros, 
luz rasante, análises químicas/es-
tratigráficas, para um diagnóstico 
correcto e tratamento optimizado 
pelas bases científicas. Os trata-
mentos podem ser também diver-
sificados, conforme o estado de 
“saúde” do bem cultural em ques-
tão. 

Todos os tratamentos têm por 
objectivo solucionar as patologias 
existentes o melhor possível não 
inviabilizando futuras opções de in-
tervenção, de acordo com os Prin-
cípios Éticos e Deontológicos da 
Conservação e do Restauro.
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CAPELA DE NOSSA SENHORA DA 
PENHA DE FRANÇA

Identificação/ localização

Imóvel: Igreja de Nossa Senhora da 
Penha de França

Localização: Freguesia de Ponte de 
Lima, concelho de Ponte de Lima, 
distrito de Viana do Castelo.

Protecção: IIP - Imóvel de Interesse 
Público, Decreto nº 8/83, DR, 1.ª sé-
rie, n.º 19 de 24 Janeiro 1983

Propriedade: Santa Casa da Miseri-
córdia de Ponte de Lima

Espólio a intervencionar: Retábulo 
Mor e esculturas nele inseridas.

                                 

DESCRIÇÃO

Capela construída no séc. XVII, 
pela Santa Casa da Misericórdia 
de Ponte de Lima, em frente da ca-
deia, para que os presos pudessem 
assistir aos serviços religiosos. 
Apresenta pequenas dimensões, 
feições muito simples e linhas mui-
to sóbrias, na tradição maneirista, 
com planta rectangular simples e 
interiormente com iluminação axial 

e cobertura de madeira. A fachada 
principal termina em frontão trian-
gular, sobreposto por sineira, sendo 
rasgada por portal de verga recta 
entre duas janelas quadrangulares 
e encimada por uma outra. No in-
terior possui retábulo-mor em bar-
roco nacional, com corpo côncavo 
e três eixos. Os ornatos em espiral 
da sineira e do acrotério da cruz, no 
exterior, devem datar do séc. XVIII. 
Contraste entre a simplicidade ex-
terior e a riqueza e tamanho do re-
tábulo-mor.

Planta rectangular simples, com 
cobertura homogénea em telhado 
de duas águas. Fachada principal 
virada a norte, terminada em fron-
tão triangular, coroado por piná-
culos piramidais com bola, e, ao 
centro, cruz latina sobre acrotério 
volutado. Sobre a empena, à direita, 
dispõe-se a sineira, em arco de vol-
ta perfeita, albergando sino e rema-
tada em empena, ornada com volu-
tados. É rasgada por portal de verga 
reta simples entre duas janelas 
quadrangulares, gradeadas. Sobre 
o portal abre-se ainda uma outra 
janela quadrangular, que interrom-
pe a cornija inferior do remate. 

INTERIOR com as paredes re-
bocadas e pintadas de branco, pa-

vimento em lajes de cantaria e co-
bertura de masseira, em madeira, 
formando apainelados, sobre corni-
ja do mesmo material, com tirantes 
de ferro. No lado da Epístola existe 
altar, com nicho em arco de volta 
refeita, com moldura de madeira 
pintada, seguido de porta de verga 
reta. À parede testeira encosta-se 
o retábulo-mor, de talha dourada, 
de corpo côncavo e três eixos, de-
finidos por pilastras ornadas de 
acantos, aves e anjos, sobre plin-
tos paralelepipédicos decorados de 
acantos, alternadas com quatro co-
lunas torsas, ornadas de pâmpanos 
e aves, sobre mísulas, que se pro-
longam pelo remate da estrutura, 
em igual número de arquivoltas, al-
ternadamente lisas com acantos e 
torsas, unidas por aduelas no sen-
tido do raio. No eixo central abre-
-se tribuna, envolvida por moldura 
de acantos enrolados, albergando 
trono de vários degraus galbados 
encimados por imaginária, disposta 
à frente de resplendor relevado. Nos 
eixos laterais possui nichos com 
abóbada em quarto de esfera, con-
tendo mísulas para suporte de ima-
ginária. Banco de cantaria, formada 
por vários plintos. Sacrário decora-
do por acantos, anjos, contendo na 
porta figura de menino relevada.

CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE PATRIMÓNIO 
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DESCRIÇÃO DAS TÉCNICAS 
UTILIZADAS
 Suporte:

Retábulo de suporte em ma-
deira de castanho, dourado e po-
licromado. A nível de concepção e 
execução é de óptima qualidade, é 
excelente no domínio da técnica de 
entalhar como é comum no estilo 
barroco do qual este retábulo é um 
exemplar, nomeadamente do barro-
co nacional. 

O barroco aparece como reac-
ção à sobriedade do estilo ante-
rior. No barroco triunfam as linhas 
curvas e os volumes. Iniciado em 
Roma, na igreja dos Jesuítas, só 
mais tarde veio a ser usado em Por-
tugal onde, por tão bem casar com 
o nosso gosto, perdurará por mais 
de um século. A fase barroca da ta-
lha portuguesa começou no último 
quartel do século XVII.

O barroco em Portugal é dividido 
em dois períodos que constituem 
dois estilos: o estilo nacional e o 
estilo joanino. O estilo nacional pre-
sente neste retábulo é o estilo cor-
respondente a uma primeira fase do 

barroco em Portugal, transforma 
o velho modelo estabelecido em 
novo mediante o uso de colunas 
de fuste torcido (pseudo-salo-
mónicas), arcos concêntricos, 
composição fortalecida por novos 
ornatos, folhas de acanto em for-
ma de plumagem, parras, cachos 
de uvas com pássaros e meninos 
alegóricos, não esconde a sua 
qualidade tradicional, pois os ar-
cos concêntricos são elementos 
básicos na arquitectura portu-
guesa desde a época românica. 
Por esta razão e por outras tem o 
nome de estilo nacional. 

Preparação: A camada de pre-
paração de espessura razoável, 
de cor branca. Constituída à base 
de cré (Carbonato de Cálcio) mais 
cola animal.

Superfície dourada: A nível de 
superfície dourada, possuiu dou-
ramento de origem deste estilo 
artístico com as técnicas tradi-
cionais (preparo+ bollus+ folha de 
ouro fino de lei)

Camada pictórica: A nível da 
camada pictórica esta restringe-

-se aos putti e às aves do paraíso 
(fénix) em pintura a óleo (pigmento 
aglutinado em óleo); e ao fundo do 
nicho central policromados usada 
para fingir cortinas e demais panos.

No frontal da mesa de celebra-
ção ainda existe policromia original. 

Em artigo posterior será expos-
to o seu estado de conservação 
bem como as patologias identifi-
cadas neste retábulo que é um belo 
exemplar do estilo artístico conhe-
cido como barroco nacional.

Texto e Fotos: Tânia Teixeira Lopes
Conserv’arte



Atividades e Valências Creche/Ponte de Lima

A empatia e o envol-
vimento entre a família e a 

creche completam o pilar para 
o crescimento equilibrado e sadio 
da criança, pois a colaboração entre 

ambos tem-se desenvolvido de 
uma forma muito gratificante

Neste clima harmonioso 
as crianças iniciaram um novo 

ano letivo cheio de afetos e carinhos 
oferecidos por todos aqueles que as 
acompanham, ajudando-as a adquirir 

novos conhecimentos e a aceitar novos 
desafios, bem patentes no novo pro-

jeto “À descoberta”.

As aprendizagens são 
uma constante, tornando enriquece-

dora a viagem ao mundo educacional, so-
ciocultural, psicológico e criativo do imagi-

nário da criança, salientes em atividades como 
a comemoração das Feiras Novas, a chegada do 

outono, o dia da alimentação, o dia da música, o 
contacto com os nossos idosos, o tradi-
cional magusto, o dia do pijama, entre 
tantas outras atividades.
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Atividades e Valências Creche/Ponte de Lima

Chegada agora a épo-
ca mais vivenciada pelas crianças, 

a equipa pedagógica da creche deseja 
que, longe do mundo consumista e mate-

rialista, todos possam viver e pôr em práti-
ca estas belas palavras da escritora brasileira 
Marilina Bacarat da Almeida Leão:

“A melhor mensagem de Natal é aquela 
que sai dos nossos corações e aquece com 

ternura os corações que nos acom-
panham em nossa caminhada pela 

vida.”
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Atividades e Valências Creche/CCA
Com o início do ano letivo, depa-

ramos com um novo grupo de ros-
tos expectantes das vivências que 
irão acontecer. Tudo é novo - a ins-
tituição, a sala, as colaboradoras, 
outras crianças com quem parti-
lhar atenções e materiais, as novas 
rotinas, as regras e as dinâmicas 
de trabalho.

Nos primeiros dias, houve al-
guns momentos de choros sen-
tidos, um consolo às famílias, 
que se despediam com o coração 
apertado e regressavam ansiosas 
por saber como foi o dia… 

Com o passar dos meses, a von-
tade de enriquecer o quotidiano de 
todos aumentou, dia após dia, pois 

vivem-se novos e maiores desa-
fios. 

Criaram-se laços relacionais 
entre a escola e a família, entre 
crianças e idosos e formou-se 
uma nova família!

Fica aqui um cheirinho, em ima-
gens, dos nossos momentos mais 
importantes.

Desfolhada

Dia do Animal

Dia Do Idoso e da Música

Semana da Alimentação

Dia da Terceira Idade
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Atividades e Valências Creche/CCA

São Martinho

Dia do Pijama

E é num ambiente de intergeracionalidade, partilha, 
solidariedade que chegamos ao Natal!!!
Desejamos a todos um Natal muito especial. Que todos os 
sonhos se realizem e que haja muita saúde, alegria e paz…

Estes são os votos da Educadora de Infância Cristina Miranda 
e A.A. Educativa Iva Lima, Madalena Silva e Teresa Amorim
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As colheitas da Horta da Bicharada

Visita às Feiras Novas

Atividades e Valências Jardim de Infância
Olá! Já cá estamos novamente! 

Depois de umas férias bem mereci-
das, voltámos à nossa rotina. 

Contemplando o triénio do nos-
so projeto pedagógico, Saber Ser 
Saber Estar - Eu e o Mundo, neste 
primeiro trimestre, muitas foram 
as atividades que realizámos e que 
nos ajudaram a trabalhar compe-

tências sociais a nível de coopera-
ção, de negociação e trabalho em 
equipa. Além disso, desenvolve-
mos competências a nível de sen-
timentos, de respeito por si mesmo 
e pelo outro. 

A criança, desde muito cedo, 
tem necessidade de saber o que 
pode fazer e o que não pode; o que 

está certo e o que está errado, as-
sim como tem a necessidade de 
explorar tudo o que vê e de expri-
mir tudo o que sente. Deste modo, 
é com as nossas atitudes e regras 
que lhes transmitimos o que ela irá 
saber, os seus limites, saber o que 
está bem e o que está mal.

Construção das Matildes 

As nossas Matildes
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Projeto Mundo 
Rural Sementeira 



Comemoração do Dia Mundial da Alimentação 
Confecção do Leite Creme

Construção do Mapa do Mundo

Atividades e Valências Jardim de Infância
No nosso jardim de infância 

aprendemos a estar uns com os 
outros, verificamos que somos to-
dos diferentes, mas também todos 
iguais, e que só a conviver é que 
descobrimos o que é partilhar, ser 
solidário, respeitar os outros… 

Para além destes valores e de 
bons exemplos que transmitimos 

aos meninos, é principalmente 
através do afeto que oferecemos 
que as crianças se desenvolvem 
harmoniosamente.

Só se protege e respeita aqui-
lo que se ama, e só se ama aquilo 
que se conhece, daí a importância 
do contacto com outras crianças, 
outras culturas e com a natureza. 

Todavia, tendo surgido um 
contacto intergeracional no ano le-
tivo anterior, onde se desenvolveu 
um ambiente afetuoso entre crian-
ças e idosos, nasceu em setembro 
o nosso novo projeto “Ternura dos 
Avozinhos”. Com este projeto te-
mos por ambição ensinar às nos-
sas crianças o respeito pela pes-
soa idosa, a valorização dos seus 

Projeto Mundo Rural – A Desfolhada

“Cantinho do Outono”

Comemoração do Dia 
Mundial da Música e 
Dia Internacional das 
Pessoas Idosas
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Dia Mundial do Animal – Exposição 



Atividades e Valências Jardim de Infância
saberes, formando cidadãos num 
mundo onde se refletem os valores 
transmitidos na educação.

A educação é um processo 
contínuo. “Educar é tornarmo-nos 

Pessoa” (Carl Rogers)… pessoa 
que ama, que estima, que partilha, 
que é solidário, que respeita dife-
rentes opiniões e atitudes, diferen-
tes culturas e religiões, que vive 
em comunidade….

Que a paz, o amor, a solidarie-
dade permaneçam nos nossos co-
rações neste Natal e por todo ano.

A todos desejamos um 
Santo Natal e Feliz Ano Novo!

Uma das visitas à Biblioteca Municipal de Ponte de Lima

Projeto “Ternura dos Avozinhos” 
– O primeiro Aniversário

Participação no Abraço ao Rio Lima

Magusto

Comemoração do Dia Mundial 
da Terceira Idade

Preparação para o S. Martinho 
- Magusto

Dança Missão Pijama 2016Dia do Pijama
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O JOVEM E A ESTRELA-DO-MAR

MEMÓRIAS DE VERÃO

LIJ | D. Maria Pia/São JoséAtividades e Valências

O jovem pegou mais uma estrela na areia, atirou-a 
de volta ao oceano, olhou para o escritor e disse: – 
Para essa, eu fiz a diferença.

Naquela noite, o escritor não conseguiu dormir 
nem sequer conseguiu escrever. De manhãzinha foi 
para a praia, encontrou-se com o jovem e juntos co-
meçaram a atirar estrelas-do-mar de volta ao ocea-
no…

Reflexão…
Para fazer diferença no mundo, não precisamos ser um 
líder político, um génio da ciência ou uma super estrela. 
Cada um no seu campo tem o seu modo de criar e atuar 
positivamente na vida. 
Isto serve para qualquer pessoa e para qualquer área das 
nossas vidas e reflete o espírito que impulsiona o nosso 
trabalho na instituição.
Cada jovem é uma estrela e sua passagem por aqui tem de 
ser encarada como oportunidade para fazer a diferença na 
vida de alguém …

O inverno já se faz sentir mas sabe sempre bem recordar o verão, o sol, o 
calor e todas as atividades possíveis nessa época…

                   

Paintball

Época balnear…

Idas ao rio…
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Era uma vez  um escritor que morava numa praia 
tranquila, junto a uma colónia de pescadores. Todas 
as manhãs, ele passeava à beira-mar, para se inspirar, 
e de tarde ficava em casa, a escrever.

Um dia, caminhando na praia, ele viu um vulto que 
parecia dançar. Quando chegou perto, viu um jovem a 
apanhar, na areia, as estrelas-do-mar, uma por uma, 
atirando-as novamente ao mar.

– Porque estás a fazer isso? – perguntou o escritor.
– Você não vê? – disse o jovem. – A maré está bai-

xa e o sol está a brilhar. Elas vão secar no sol e morrer, 
se ficarem aqui na areia.

– Meu jovem, existem milhares de quilómetros de 
praia por esse mundo fora, e centenas de milhares 
de estrelas-do-mar, espalhadas pelas praias. Que di-
ferença faz? Atiras umas poucas de volta ao oceano, 
mas a maioria vai perecer de qualquer forma.



Atividades e Valências

O Lar D. Maria Pia / São José 
acolhe crianças e jovens de Portu-
gal Continental e Ilhas. Esta valên-
cia da Santa Casa da Misericórdia 
de Ponte de Lima pretende fazer 
um trabalho de desenvolvimen-
to físico, cognitivo, psicológico e 
afectivo, não esquecendo o equilí-
brio emocional, as atividades edu-
cativas e escolares com os jovens 
institucionalizados; no entanto, 
para estas crianças e jovens ado-
lescentes, a Instituição não passa 
de uma casa de “faz-de-conta‟ de 
uma família de ”faz-de-conta‟. Os 
meninos eos jovens ontinuam a 
sentir um profundo vazio de uma 
casa “de verdade‟, com uma família 
“de verdade‟, como têm os outros 
meninos e meninas. Todos sabe-
mos que essas responsabilidades 

Testemunho de quem também “vive” no Lar

OS JOVENS E OS COLABORADOES DO LAR D. MARIA PIA/ S.JOSÉ DESEJAM 
A TODOS UM BOM NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO.

LIJ | D. Maria Pia/São José

O MAGUSTO

Colónias de férias em Espinho…

se destinam aos progenitores mas, 
pelos mais variados motivos, que 
todos conhecemos muito bem, as-
sim não acontece. 

A missão dos colaboradores 
desta valência - Equipa Técnica 
e Equipa Educativa - é Identificar 
as características e necessidades 
destas crianças e jovens, incluindo 
o seu ajustamento psicológico, ca-
pacidades e dificuldades, níveis de 
auto estima, índices de bem-estar 
pessoal, felicidade subjetiva e sa-
tisfação com a vida. Que tenham 
um projeto de vida é muito impor-
tante.

Em Março deste ano, 2016, en-
trei para a Equipa Educativa desta 
casa e, apesar de já lidar, na minha 
vida de voluntariado, com crianças 
e jovens das mais variadas clas-

ses socias, deparei-me com uma 
realidade de todo desconhecida. 
As razões pelas quais estes jovens 
são institucionalizados deviam 
dar que pensar a toda uma socie-
dade que só pensa no seu umbi-
go e se abstém das misérias que 
abundam ao seu redor e só têm 
uma voz ativa quando é para criti-
car e murmurar, não fazendo nada 
de positivo ou útil.

Por tudo isto, chego à conclu-
são de que, apesar de difícil, este 
trabalho tem que continuar a ser 
feito, continuar a dar-lhes a “Casa 
do Faz de Conta” da “Família do 
Faz de Conta” mas dar também 
muito carinho, compreensão e so-
bretudo Amor. 

João Pinheiro (Prefeito)

O convívio entre os jovens 
e os adultos que trabalham no 
Lar é fundamental. 

A partilha de momentos do 
quotidiano, como as refeições, 
é importante para que os jovens 
se sintam em casa e em família. 
Pelo menos, de vez em quando, 
gostamos de nos juntar e bene-
ficiar desses momentos. 

A comemoração do S. Marti-
nho foi um desses momentos e 
dela ficam aqui algumas foto-
grafias…
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Lanche partilhado entre idosos e crianças – no refeitório do Jardim de 
Infância…

Para reflexão…
velhas e as mais novas. Com estas atividades, pre-
tende-se criar a intergeracionalidade, promover o 
contacto entre gerações distintas, de forma a que 
haja um maior convívio, partilha de experiências, 
ideias, conhecimentos e  saberes de ambas as par-
tes (idosos e crianças). 

RODRIGUES, Maria Isabel Soares, “O impacto das 
atividades intergeracionais no desempenho cognitivo dos 
idosos”, Braga 2012

O futuro leva a pensar na problemática do 
envelhecimento e na amplitude que o fenómeno 
atinge nos dias de hoje. Numa família, ou mesmo 
numa comunidade, a relação entre idosos, crian-
ças ou mesmo entre adultos facilita a promoção 
das relações, na troca de saberes, experiências 
e da entreajuda. Desta forma, a intergeraciona-
lidade é um benefício no desempenho cognitivo 
dos idosos e funciona como veículo social, com o 
objetivo de criar propósitos e crescente troca de 
recursos e aprendizagens entre as gerações mais 

De agosto a dezembro, os utentes da valência ERPI 
de Ponte de Lima foram presenteados com diversas 
atividades que lhes proporcionaram momentos de 
descontração e alegria.

Atividades e Valências ERPI/Ponte de Lima

De acordo com a reflexão, é de salientar a impor-
tância das atividades desenvolvidas com as crianças 
do Jardim de Infância e Creche, promovendo a inter-
geracionalidade.

Convívio entre idosos e 
crianças, com a presença de 
um tocador de concertina…
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Atividades e Valências ERPI/Ponte de Lima

Comemoração dos aniversários dos idosos com lembranças feitas pelas crianças…

A alegria invadiu o refeitório da ERPI com o som das concertinas e o convívio entre idosos crianças e colaboradores …

O relembrar do passado, na desfolhada do milho…

Os preparativos para o Natal…Abraço ao Rio Lima

Visita dos Amigos “Grupo de Musica Popular da Feitosa”

Ida ao Teatro

Feiras Novas
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“O que há em mim é 
sobretudo cansaço — 
Não disto nem daquilo, 
Nem sequer de tudo ou 
de nada:                  
Cansaço assim mesmo, 
ele mesmo, 
Cansaço.”

Álvaro de Campos, 9-10-1934

Uma estrutura residencial para ido-
sos tem, diariamente, este desafio 
de estimular, criar objetivos…. E tam-
bém o de vencer este cansaço que 
supostamente é tão só este cansa-
ço que achamos definidor do que é 
ser idoso. A forma de o ultrapassar-
mos é estarmos constantemente em 
alerta, sabermos que uma “casa de 
afetos” se constrói com pessoas e 
para as pessoas. 
A vida continua, não há idade para 
sonhar nem para “querermos coi-
sas”, só temos de estar atentos e 
escutar… 

Atividades e Valências ERPI E CENTRO DE DIA/CCA
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Atividades e Valências ERPI E CENTRO DE DIA/CCA

As atividades, as parcerias são cada vez 
mais uma realidade; queremos, assim, que to-
dos os dias sejam, de facto, novos dias em que 
o cansaço seja “bom”…

A pergunta está constantemente a bater-nos à 
porta: - “ Se não soubesses a tua idade, quantos 
anos tinhas? “… Transformamos a questão em de-
safio e todos os dias desafiamos os nossos utentes 
a ser felizes, a descobrir coisas novas, a aprender 
coisas novas… sim, em todas as idades se pode 
aprender…
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Atividades e Valências ERPI E CENTRO DE DIA/CCA

Celebrámos, recentemente, um ano de activi-
dade, e queremos que todos os dias sejam melho-
res. Isto só é possível com o empenho de todos, 
e as famílias fazem parte desta casa: queremos 
que elas continuem a ser uma presença constan-
te porque, dessa forma, nós ficamos orgulhosos e, 
acima de tudo, os nossos maiores tornam-se mais 
felizes …

O caminho faz-se caminhando.  Queremos 
que os passos que aqui se dão, embora al-
guns sejam trémulos, sejam sempre seguros… 
só assim vale a pena…
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Atividades e Valências ERPI E CENTRO DE DIA/CCA

Quanto mais eu sinta, quanto mais eu sinta como várias pessoas, 
Quanto mais personalidade eu tiver, 
Quanto mais intensamente, estridentemente as tiver, 
Quanto mais simultaneamente sentir com todas elas, 
Quanto mais unificadamente diverso, dispersadamente atento, 
Estiver, sentir, viver, for, 
Mais possuirei a existência total do universo, 
Mais completo serei pelo espaço inteiro fora. 
Mais análogo serei a Deus, seja ele quem for, 
Porque, seja ele quem for, com certeza que é Tudo, 
E fora d’Ele há só Ele, e Tudo para Ele é pouco.

Álvaro de Campos, 1914-1922

O centro de dia tem sido para nós 
um desafio, desafio este que por 
si só torna cada dia um dia de luta 
para dar resposta às necessida-
des daqueles que, ainda estando 
no seio das suas famílias, passam 
grande parte do seu tempo con-
nosco. Temos, de facto, a noção de 
que esta valência combate a soli-
dão, faz sentir os nossos maiores 
parte de um grupo, no qual parti-
cipam e com a sua participação o 
vão transformando diariamente… 

Estando este Centro de Dia inserido num 
espaço de excelência, são possíveis visi-
tas diárias aos “netos”…
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Atividades e Valências ERPI E CENTRO DE DIA/CCA

ações de formação dadas por quem sabe…

E passeios e atividades com outros 
companheiros de jornada.

Esta é uma “casa de afetos”, de co-
rações abertos, onde o respeito pela 
identidade de cada um é o supremo 
valor.  Os dias correm depressa, 
mas queremos que sejam vividos 
devagar… aproveitando cada brisa 
que esse dia nos dá… 
Vamos continuar a fazer a vida 
acontecer… 
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Atividades e Valências UCC | Unidade de Cuidados Continuados

Desde Maio que a nossa ULDM veio 
responder, de forma articulada e inte-
grada, às necessidades das pessoas 
com dependência, através implemen-
tação e da dinamização de uma equipa 
de cuidados, dirigida àquelas pessoas, 
com base numa tipologia de resposta 
adequada e assente em parcerias pú-
blicas, sociais e privadas que visam 
contribuir para a melhoria de saúde do 
cidadão com perda funcional ou em 
situação de risco de a perder, através 
de cuidados técnicos e humanos ade-
quados.

A grande maioria dos utentes é to-
talmente dependente, o que não invali-
da que possam ter vida de relação par-
ticipando em atividades de animação 
sociocultural e de terapia ocupacional, 
de acordo com o Plano Individual de 
Cuidados. 

    
Para além das atividades em grupo, 

são realizadas também atividades indi-
vidualizadas que permitem desenvol-
ver a motricidade fina e, concomitante-
mente, realizar estimulação cognitiva.    

    
O período de permanência na ULDM 

é, no mínimo, de 90 dias; contudo, pode 
ser aumentado de acordo com as ne-
cessidades clínicas e/ou sociais. Este 
facto permite que se estabeleçam rela-
ções de proximidade entre os utentes, 
os técnicos e as famílias, desenvolven-
do um verdadeiro espírito de equipa e 
de interajuda. Os momentos impor-
tantes são celebrados em conjunto, os 
aniversários, as partidas para a proxi-
midade da área de residência, um sem 
fim de pequenos nadas no dia-a-dia 
que constroem um tudo cheio de valor 
e de significado.    

É este espírito que queremos man-
ter, este dar e dar-se a cada dia que 
queremos que seja sempre o mote da 
nossa interação com quem muitas 
vezes está longe da família, longe dos 
seus, em busca de uma condição de 
saúde mais favorável, que lhe permita 
voltar a ter alguma qualidade de vida.

Trabalhamos em prol da qualidade 
de vida dos nossos utentes, para que 
possam continuar a sonhar…

UNIDADE DE LONGA 
DURAÇÃO E MANUTENÇÃO 
UMA FAMÍLIA QUE SE CONSTRÓI…
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Atualmente, verificam-se al-
gumas alterações no perfil do 
requerente do RSI e respectivo 
agregado familiar, em acompa-
nhamento pela nossa equipa, 
comparativamente aos anos 
transactos. Na verdade depara-
mo-nos com um aumento sig-
nificativo dos beneficiários com 
mais de 50 anos. A idade avan-
çada e a reduzida escolaridade/
qualificação profissional fá-los 
enfrentar dificuldades na inser-
ção no mercado de trabalho, já 
que, com a escassez de ofertas, 

RSI | Rendimento Social de Inserção

enfrentam a concorrência dos 
mais jovens e com qualifica-
ções superiores. Relativamente 
ao género, são as mulheres que 
continuam a procurar mais esta 
medida social. Relativamente 
à tipologia de família, são cada 
vez mais os elementos isolados 
e sem quaisquer rendimentos, 
que se encontram a beneficiar 
do RSI.
Constatamos também um au-
mento do número de jovens a 
frequentar o ensino superior, 
bem como menores índices de 

abandono escolar precoce, o 
que poderá indicar, da parte das 
famílias, uma maior valorização 
da vida escolar das crianças/jo-
vens.
Os beneficiários têm vindo a de-
monstrar maior motivação para 
o exercício de uma actividade 
profissional. Em alguns agrega-
dos familiares, há elementos a 
trabalhar, embora os rendimen-
tos sejam insuficientes, o que 
permite que ainda tenham aces-
so à prestação do RSI. 

A equipa RSI deseja a todos 
um Santo e Feliz Natal

ALTERAÇÃO DO PERFIL DOS 
BENEFICIÁRIOS DO RSI

CARACTERIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
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O atendimento à população decorre de segunda a sexta-feira das 09:00 às 13:00 e 
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REDE LOCAL DE INTERVENÇÃO SOCIAL (RLIS) 

 

A RLIS – Rede Local de Intervenção Social – é um serviço no âmbito da ação 

social que tem como principal objetivo responder às necessidades da população do 

concelho, em situação de exclusão e vulnerabilidade social.  

A sua intervenção versa diversas problemáticas: 
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A gripe é uma doença contagiosa que, maioritaria-
mente, se cura de forma espontânea, podendo no en-
tanto ocorrer complicações, nomeadamente em pes-
soas com doenças crónicas ou com mais de 65 anos. 
A vacinação é a melhor forma de prevenção, sobretudo 
em relação às complicações graves, e está facilmente 
acessível a qualquer pessoa.

Segundo a Direção Geral de Saúde, a vacinação con-
tra a gripe é recomendada a pessoas com idade igual ou 
superior a 65 anos doentes crónicos e imunodeprimidos 
(a partir dos 6 meses de idade), grávidas, profissionais 
de saúde e outros prestadores de cuidados (ex.: lares de 
idosos). Não se podem vacinar pessoas com história de 
reação alérgica à vacina, com alergia ao ovo (que está 
em quantidades mínimas na vacina), pessoas que este-
jam com gripe e crianças com menos de 6 meses.

Como o vírus da gripe está em constante alteração 
e a imunidade provocada pela vacina não é duradoura, 
as pessoas devem ser vacinadas todos os anos e pre-
ferencialmente até ao fim do ano. No entanto, a vacina 
pode ser administrada durante todo o outono e inverno.
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Este vírus transmite-se facilmente de pessoa para 
pessoa através de espirros, tosse ou mesmo a falar por-
que são expelidas pequenas gotículas que o contêm. O 
vírus entra no nosso organismo pelo nariz, onde se mul-
tiplica, disseminando-se para a garganta e para as res-
tantes vias respiratórias, incluindo os pulmões.

Não obstante a vacinação, a prevenção passa por 
evitar o contato direto com pessoas com gripe, limitar 
a presença em espaços fechados e com muitas pes-
soas e adotar alguns cuidados de higiene como usar 
lenços descartáveis, tapar a boca quando espirra e la-
var as mãos frequentemente. Uma alimentação correta 
e equilibrada e a ingestão de vitamina C na dose diária 
recomendada são também medidas de prevenção ade-
quadas.

Na sua farmácia pode encontrar o esclarecimen-
to adequado sobre as vantagens da vacinação, e se a 
situação o justificar, ser encaminhado para a consulta 
médica.

Equipa Técnica da Farmácia Brito

P HARMÁC I A

BRIT O
Vacine-se, pela saúde de todos!
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Texto e Fotos: João Maria CarvalhoPresépios 2016

O período de Natal traz 
consigo as recordações dos 
nossos tempos felizes de 
infância, das prendas que o 
Menino Jesus gentilmente 
nos deixava no sapatinho 
enquanto dormíamos tran-
quilamente embalados pela 
esperança do brinquedo ou 
da peça de roupa útil que 
vaidosamente mostraría-
mos no primeiro momento 
público que, muito prova-
velmente, coincidiria com a 
Missa de Natal.

Aqui ficam alguns presé-
pios ou ornamentações das 
valências da Instituição, fei-
tos (ou em execução) pelas 
mãos hábeis dos funcioná-
rios ou animadores e outros 
feitos pelos utentes ou aca-
rinhados pelos seus olhares.

Mas este trabalho já ul-
trapassa os limites físicos 
da Instituição e, no caso do 
presépio do CCA da San-
ta Casa, foram os alunos 
Marcelo Fernandes e Tiago 
Malheiro, da turma L do 12º 
ano do Curso Profissional de 
Instalações Elétricas da Es-
cola Secundária de Ponte de 
Lima, a iluminar o presépio 
com recurso a séries lumi-
nosas com tecnologia LED.
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Tiveram lugar, no passado dia 29 de 
outubro, as cerimónias comemora-
tivas do Dia da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Ponte da Barca.

A Misericórdia limiana, aceitando o 
convite recebido, esteve presente 
na cerimónia através do Provedor e 
Vice-Provedor da Instituição. 

Às 18 horas foi inaugurada a Sala 
dos Provedores, tendo servido o 
momento para descerramento do 
retrato do Provedor cessante, Dr. 
António Bouças.

Depois das palavras de boas vindas 
e apresentação da cerimónia, o Pro-
vedor, Dr. Manuel Rui Folha Gomes, 
convidou o Provedor Dr. Alípio de 
Matos, na qualidade de Presidente 
do Secretariado Regional de Viana 

do Castelo da União das Misericór-
dias, a proferir algumas palavras 
alusivas ao ato. Este, depois de ter 
enaltecido aqueles que, ao serviço 
das Misericórdias e de forma ge-
nerosa e gratuita, têm dado conti-
nuidade ao projecto social de apoio 
aos doentes e aos mais necessi-
tados, elogiou o trabalho realizado 

COMEMORAÇÃO DO 
DIA DA MISERICÓRDIA 
DE PONTE DA BARCA

pela Misericórdia e a justeza e gran-
diosidade da cerimónia em causa.

Depois de uma breve pausa para 
jantar, o programa continuou às 
21,30 com outras cerimónias pro-
tocolares, nomeadamente a atribui-
ção de Medalhas a colaboradores, 
entre outras.

A Santa Casa da Misericórdia de 
Ponte de Lima, dando cumprimen-
to ao estabelecido no seu Compro-
misso, celebrou, no passado dia 12 
de Novembro, sábado, às 10 horas, 
na Igreja da Misericórdia, uma Mis-

sa exequial com ofício divino de 
Laudes a que presidiu Mons. João 
Baptista Gomes. À cerimónia as-
sociaram-se vários sacerdotes de 
paróquias do Concelho, membros 
dos corpos sociais da Misericórdia, 

CERIMÓNIA EXEQUIAL NA 
IGREJA DA MISERICÓRDIA

bem como muitos Irmãos e outros 
fiéis. 

A cerimónia foi orientada pelo Pe 
Eurico Pinto, também ele membro 
da Mesa Administrativa.



Texto e Fotos: João Maria CarvalhoNotícias Breves
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EDUCAÇÃO
INÍCIO DO ANO LECTIVO NA 
CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA
No dia 1 de Setembro transacto 
iniciou-se o ano lectivo 2016-
2017 para os alunos do Jardim 
de Infância e das Creches da 
Instituição.
Para o efeito, dada a merecida aten-
ção e apoio que vem sendo dados 
por parte da Mesa Administrativa 
da Santa Casa da Misericórdia de 
Ponte de Lima ao sector da edu-
cação, realizaram-se, no passado 
dia 30 de Agosto, ao longo da tar-
de, várias reuniões preparatórias do 
ano lectivo com todos os parceiros 
implicados no processo educativo: 
Pais, Encarregados de Educação, 
Crianças, Educadores, Ajudantes 
de Ação Educativa, Diretora Coor-
denadora  e Mesa Administrativa 
representada pelo Provedor e Vice-
-Provedor.

O sector da educação tem, este ano 
lectivo, uma frequência escolar de 
96 crianças na Creche de Ponte de 
Lima, 20 na Creche de Arcozelo e 
62 alunos no Jardim de Infância de 
Ponte de Lima.

Dada a responsabilidade e atenção 
que a educação exige, o Provedor, 
Dr. Alípio de Matos, dirigiu-se à 
equipa educativa referindo ter sido 
muito positivo o trabalho do ano 
lectivo anterior e, apelando a um 
maior empenho nas actividades do 
presente ano lectivo, deixou pala-
vras de incentivo e encorajamento 
para que a Misericórdia possa vir a 
fazer mais e melhor.

Dirigindo-se aos pais e Encarre-
gados de Educação, que saudou, 
transmitiu a imagem de uma Ins-
tituição com todas as vagas pro-
tocoladas já preenchidas, mostrou 
disponibilidade total para receber 
Pais e Encarregados de Educação 
ao longo do ano lectivo e pediu a 
colaboração de todos no processo 
educativo dos seus educandos.

No final, a Diretora Coordenadora, 
Drª Susana Lima, apresentou as 
turmas já constituídas, os respecti-
vos educadores e o plano de trans-
portes para as crianças.



Notícias Breves Texto e Fotos: João Maria Carvalho
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CONVÍVIO 
RESPONSÁVEL

É sempre muito gratificante cons-
tatar que os nossos Colaboradores 
trabalham e fazem-no com alegria 
e dedicação. E esse é o testemunho 
do espírito voluntarioso e huma-
no com que todos se entregam ao 
trabalho de assistência social, quer 
ela se oriente para crianças e jovens 
quer para idosos e doentes.

Vem isto a propósito da vontade 
expressa pelos mesmos Colabo-
radores em festejar a passagem 
do primeiro aniversário de entrada 
em funcionamento das valências 
do Centro Comunitário de Arcozelo 
(Creche, Centro de Dia, ERPI e Cui-
dados Continuados) e da Rede Lo-

cal de Intervenção Social (RLIS).

E assim foi: o encanto da cozinha 
serviu para confraternizar, lembrar 
peripécias mais ou menos agradá-
veis, experiências estimulantes que 
ocorreram ao longo deste primeiro 
ano.

Depois dos bons resultados destes 
eventos, fica muito provavelmente 
agendada a reunião que assinalará 
o segundo aniversário. Veremos …



ASSEMBLEIA 
GERAL DA UMP
A Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima es-
teve presente na reunião da Assembleia Geral da 
União das Misericórdias Portuguesas que se rea-
lizou no Centro de Apoio a Deficientes João Paulo II, 
em Fátima, no dia 19 de Novembro, às 10 horas.

Na reunião, em que estiveram presente o Provedor 
e Vice-Provedor da Misericórdia limiana, para além 
da aprovação da ata da reunião anterior, foram 
prestadas algumas informações, com destaque 
para o processo que envolve o prolongamento dos 
serviços da Cantina Social por mais seis meses, 
para além do dia 31 de dezembro deste ano, em que 
estava previsto o seu encerramento.

Foi ainda apreciado, discutido e votado Plano de 
Atividades e Orçamento para 2017 de gerência da 
UMP para o exercício social de 2017, que, depois de 
apresentado o parecer do Conselho Fiscal, mereceu 
ser aprovado por unanimidade.

Texto e Fotos: João Maria CarvalhoNotícias Breves
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SECRETARIADOS 
REGIONAIS DA REGIÃO NORTE

A Santa Casa da Misericórdia de 
Penafiel acolheu, no passado dia 8 
de Outubro, nas suas instalações, 
os representantes dos Secretaria-
dos Regionais da Região Norte do 
País (Aveiro, Bragança, Porto, Via-
na do Castelo e Vila Real.

Na reunião, em que o distrito de 
Viana do Castelo esteve represen-
tado pelo Provedor da Santa Casa 
de Ponte de Lima, Dr. Alípio de Ma-
tos, foram apresentados e discuti-
dos assuntos relativos à melhoria 
da prestação de serviços por parte 
das Misericórdias. Assim, depois 
dos cumprimentos e saudações ini-
ciais feitos pelo Provedor da Mise-
ricórdia anfitriã, Júlio Mesquita, foi 
feita uma apresentação do Projeto 
Sinergi da Empresa PMII para divul-
gação dos seus serviços de gestão 
e facilitação informática junto das 

Misericórdias.

Foi, depois, a vez do Presidente do 
Secretariado Nacional da UMP, Dr. 
Manuel de Lemos, apresentar as 
informações que entendeu como 
mais importantes, nomeadamente 
assuntos de saúde, directrizes para 
procedimentos, e outros.

Em seguida foram prestadas infor-
mações da área social e da  área 
jurídica, visando uniformidade de 
critérios na conduta e execução dos 
trabalhos das Misericórdias.

Por fim, cada Misericórdia pôde 
apresentar as suas dúvidas e os 
problemas que entendeu serem 
mais importantes, tendo obtido 
para cada um deles a resposta mais 
pertinente.

Notícias Breves Textos e Fotos: João Maria Carvalho

 REUNIÃO CONSELHO 
NACIONAL DA UMP

A Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima fez-se repre-
sentar pelo Provedor e Vice-Provedor na reunião do Conselho 
Nacional da UMP que decorreu ao longo da manhã do dia 29 
de Outubro no Centro de Apoio a Deficientes João Paulo II, 
em Fátima.

Ao longo da manhã foram veiculadas informações e comuni-
cações do Secretariado Nacional, foi apresentada e discutida 
a proposta e revisão do Regulamento do Processo Eleitoral 
da UMP, bem como análise e debate de assuntos a agendar 
para próxima reunião de Assembleia Geral.
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ASSEMBLEIA
GERAL DA
MISERICÓRDIA

Realizou-se no passado dia 26 de 
Novembro, às 14h30, na sala do Con-
sistório da Instituição, em assembleia 
geral, a reunião dos Irmãos da San-
ta Casa da Misericórdia de Ponte de 
Lima, tendo sido discutida e aprovada, 
no período de Antes da Ordem do Dia, 
a adesão da Misericórdia à comemo-
ração dos 50 anos de sacerdócio, na 
vila de Ponte de Lima, do Presidente 
da Assembleia Geral, Mons. Dr. José 
Gomes de Sousa. 

Os Irmãos tomaram também conhe-
cimento da decisão do Senhor Bispo 
da Diocese de Viana do Castelo, D. 
Anacleto Oliveira, depois de “ponde-
rados os motivos de saúde do Reve-
rendo Pe. João de Oliveira Lopes, que 
vinha exercendo o ofício de Capela 
nesta Instituição”, em nomear Cape-
lão da Misericórdia, por Provisão de 
16 de Novembro de 2016, o P. Dr. José 
Correia Vilar que, assim, presidirá aos 
destinos religiosos da Instituição.

Já em período da Ordem do Dia, de-
pois das necessárias explicações for-
necidas pelo Provedor, Dr. Alípio de 
Matos, foi a Mesa Administrativa au-
torizada a proceder à alienação de 4 
lotes de terreno e 4 vivendas em cons-
trução na assim chamada, ao tempo, 
rua de Merim (actualmente rua Conde 
d’Aurora).

Foi ainda apresentado e discutido o 
Plano de Atividades e Orçamento para 
2017 que, depois de apresentado pelo 
Provedor, mereceu o parecer assertivo 
do Presidente do Conselho Fiscal, a 
discussão do mesmo pelo Irmão Dr. 
Francisco Abreu Lima e o Provedor 
Dr. Alípio de Matos, e que, submetido 
a sufrágio, teve como resultado a sua 
aprovação por unanimidade.



Extratos de Deliberações

2016.07.05 a 2016.11.08  

2016.07.05:

Adjudicar aluguer de autocarros para trans-
porte de utentes para a praia.

Participar na “semana Aberta da Misericór-
dia de Arcos de Valdevez..

Aprovar proposta para identificação dos 
quartos da ULDM (Unidade de Longa Dura-
ção e Manutenção)

2016.07.19:

Arrendar loja n.º 3 do Bloco A, no Largo Dr. 
Vieira Araújo.

Apreciação de proposta para realizar ações 
de formação profissional.

Admissão, na Irmandade, de um Irmão.

Aprovar plano de férias de colaboradores da 
ULDM.

2016.08.16:

Tomar conhecimento de agradecimento a 
colaboradoras e à Instituição de um vencar-
regado de educação, com referência ao tra-
balho desenvolvido na Creche, nos serviços 
prestados à sua educanda..

Contratualização de trabalhadores para 
subsituição de outros que se encontram inca-
pacitados temporariamente.
          
Adjudicar contrato de manutenção preventi-
va e corretiva da rede de gases medicinais e 
de vácuo da ULDM.

Arrendar seis leiras de cultivo na veiga de 
Bertiandos.

Adjudicar compra de um vidro lateral para a 
viatura VW com a matrícula 10-67-ZE.
 
Adjudicar proposta para identificação dos 
quartos das ERPI’s (Estrutura Residencial   
para Pessoas Idosas) de Ponte de Lima e de 
Arcozelo.
 
Adjudicar proposta de contrato de prestaçao 
de serviços para elaborar o projeto de obras 
de remodelação no Lar de Idosos, a fim de 
ser integrado numa candidatura ao programa 
2020.

Aprovar o auto de vistoria final do Centro Co-
munitário de Arcozelo.

Autorizar a reparação da canalização de 
água de rega que abastece a Quinta de Anho-  
Bom.

 
Adjudicar seguro contra quebra isolada de 
vidros para os veículos do parque-auto. 

                       
 2016.08.30: 

Admissão, na Irmandade, de um Irmão.

Adjudicar proposta para execução de traba-
lhos de conservação e restauro do retábulo-                   
mor da capela de Nossa Senhora de Penha 
de França. 
 
Aprovar proposta de consitutição de grupos 
de crianças para organização das Respostas 
Sociais da Infância para o ano letivo 2016-
2017. 

Aprovar o plano anual de atividades para o 
ano letivo 2016-2017 das Respostas Sociais  
da Infância. 
                       
Solicitar proposta de orçamento para a lim-
peza das quinta da Cavada, na freguesia da     
Facha.
   

  
2016.09.27:

Admissão, na Irmandade, de um Irmão.

 Renovar contratos de trabalho a termo certo 
de colaboradores da ERPI do Centro Comuni-
tário de Arcozelo.
            
Aprovar quotização anual fixada pelo Grupo 
Misericórdias-Saúde devida pelo funciona-
mento da ULDM. 
                        
Renovar contrato de cooperação institucio-
nal com o “Basket Club Limiense”, para fins 
de frequência das piscinas municipais.

Reajustar contrato de assistência técnica 
dos elevadores do Lar de Jovens.

Adjudicar aquisição de tacógrafo para a via-
tura VW de matrícula 10-67-ZE.

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

Adjudicar a compra de duas máquinas in-
dustriais de lavar roupa.

Adjudicar compra de 45 tabuleiros para car-
rinho de trabnsporte de refeições.
  
Adjudicar proposta para instalção de corti-
nas divisórias na ULDM.

2016.10.11:

Tomar conhecimento da doação de imóvel 
urbano e respetivo recheio à Instituição.
  
Aprovar proposta para reforço das equipas 
de enfermagem das ERPI’s.

Autorizar pedido de rescisão de contrato de 
arrendamento rural.

Apreciar propostas para compra de imóveis 
rústicos e urbanos autorizados pela Assem-
bleia Geral da Irmandade. 

2016.10.25:

Arrendar aparatmento T1 no Bloco A, sito no 
Largo Dr. Vieira Araújo.
 
Adjudicar compra de equipamento hospita-
lar e material de enfermagem para ULDM.

Apresentar reclamação à Câmara Municipal 
em relação à construção de uma central de 
betuminoso nas proximidades do Centro Co-
munitário de Arcozelo.

Agendar data para a celebração de exéquias 
pelos benfeitros e Irmãos da Instituição fale-
cidos.

Agendar assembleia geral ordinária da Irman-
dade para o dia 26 de novembro, a fim de ser 
submetido à apreciação e votação o Plano de 
Atividades e Orçamento para 2017.

 
2016.11.08:

Aprovação do Plano de Atividades e Orça-
mento Ordinário para 2017.

Apreciação, análise a aprovação do projeto 
de remodelação para a ERPI da Vila Morais.

Adjudicar orçamento para edição do Boletim 
Informativo n.º 32, da Instituição.

Nos termos do art.º 12.º do Compromisso, 
propor ao Excelentíssimo e Reverendíssimo 
Bispo da Diocese o serviço para assegurar a 
Capelania da Santa Casa.

  
  Serviços Administrativos da SCMPLIMA

2016.11.09

da Mesa Administrativa
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