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elebramos a quadra natalícia, um dos momentos mais felizes da família, dos amigos, 
dos residentes, e dos que por esse mundo fora labutam por uma vida melhor!
 Natal é tempo de Fé, de Esperança e de Amor, de carinho e de Felicidade, de apóio, mais acentuado a todos 
quantos precisam de mais companhia, dedicação e empenho, enfim, TERNURA…
 Aos mais avançados na idade, às crianças, aos desprotegidos, devemos uma maior companhia por estes dias, 
não pelo frio mas, recordo, pela prá�ca da palavra acima mencionada – Ternura – pois muitos são os carenciados dela, 
e muitos outros mais necessitados do seu cumprimento.
 De perto e de longe, muitos, centenas, milhares, vêm celebrar o Natal aos seus (de casa), à Pátria e à terra!
 Por isso, é um dever cumprir todo um ritual de carinho, de afectos e de saudade, de bom acolhimento. É certo 
que, para outros, é tempo de aumento de ac�vidade económica, por vezes exagerada, porque prendas simples fazem 
gente contente, na maioria dos casos. E uma lembrança significa�va é não deixar que a data passe em claro, e o 
convívio seja esquecido.
 Ah! E, por falar em convívio, evoquemos um filho ilustre da terra, António Feijó (1859 – 1917), que na 
longínqua Escandinávia recordava esta época mais bonita do ano, não pela neve que o rodeava, exteriormente, ou 
pela missão diplomá�ca que exercia, mas pela Saudade de escrever aos familiares e amigos e de comtemplar os 
carecidos. É esse passagem da sua biografia que aqui queremos recordar:
 António Feijó enviava anualmente - mas pelo Natal com mais insistência - determinada verba para os pobres, 
seus amigos de infância e outros mais, todos vizinhos deste bairro do Pinheiro. E fazia a lista, comunicando-a a Mons. 
António Pereira Lima. Transferia o dinheiro, e fazia sorrir os necessitados, pois a verba des�nava-se principalmente a 
melhorar a refeição desse dia, bem como o vestuário da quadra natalícia.
 Bem haja o nosso poeta–embaixador, o nosso vizinho, pois nasceu aqui perto, no espaço hoje ocupado pela 
adega da Villa Moraes, local assinalado com uma lápide evoca�va, na rua Norton de Matos.
 Recordamo-lo também, a fechar, com uma poesia alusiva ao tempo de Nascimento de Jesus.

Editorial

C
Época de Natal

(A um pequenito, vendedor de jornais)

Bairro elegante, - e que miséria!
Roto e faminto, à luz sidéria,
O pequenito adormeceu …

Morto de frio e de cansaço
As mãos no seio, erguido o braço
Sobre os jornais que não vendeu.

A noite é fria; a geada cresta;
Em cada lar, sinais de festa!
E o pobrezinho não tem lar …

Todas as portas já cerradas!
Ó almas puras, bem formadas,
Vede as estrelas a chorar!

Morto de frio e de cansaço,
As mãos no seio, erguido o braço
Sobre os jornais, que não vendeu,

Em plena rua, que miséria!
Roto e faminto, à luz sidéria,
O pequenito adormeceu …

Em torno dele – ó dor sagrada!
Ao ver um círculo sem geada
Na sua morna exalação,

Pensei se o frio descaroável
Do pequenito miserável
Teria mágoa e compaixão …

Sonha talvez, pobre inocente!
Ao frio, á neve, ao luar mordente, 
com o presépio de Belém…

Do céu azul, às horas mortas,
Nossa Senhora abriu-lhe as portas
E aos orfãozinhos sem ninguém…

E todo o céu se lhe apresenta
Numa grande Árvore que ostenta
Coisas dum vívido esplendor,

Onde Jesus, o Deus Menino,
Ao som dum cân�co divino,
Colhe as estrelas do Senhor…

Noite de Natal

E o pequenino extasiado,
Naquele sonho iluminado
De tantas coisas imortais,

- No céu azul, pobre criança!
Pensa talvez, cheio de esp´rança,
Vender melhor os seus jornais.

Celebremos, então, o Natal, naquele 
ambiente que o caracteriza, 
designadamente em Família e na 
Felicidade com quem precisa.

      

(Adelino Tito de Morais)

Secretário da Mesa Administra�va



  Mesa Administra�va desta Santa Casa apresentou à Assembleia Geral de Irmãos o seu Plano de A�vidades 

e Orçamento Ordinário para o exercício do ano de 2018, que foi aprovado, por unanimidade dos Irmãos 

presentes, na sessão realizado no passado dia 18 de novembro próximo passado.

No Plano de A�vidades, propuseram-se as grandes linhas orientadoras da ação da Ins�tuição no que diz 

respeito à sua função social e assistencial nos seus diversos campos de atuação, nomeadamente Creches, 

Jardim de Infância, Lar de Infância e Juventude, Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (lares), Centro 

de Dia para idosos e Unidade de Cuidados Con�nuados de Longa Duração e Manutenção, bem como os 

serviços de R.S.I (Rendimento Social de Inserção) e R.L.I.S. (Rede Local de Intervenção Social), prevendo-se 

um total de gastos, durante o ano, no valor de 3.717.468,84 €.

Para além daquela a�vidade corrente, a Santa Casa tem vindo, ao longo dos tempos, a fazer vários 

inves�mentos e, pese embora os encargos anteriormente assumidos, no próximo ano, além da aquisição de 

equipamento básico e recurso a grandes reparações, serão feitas duas grandes obras de recuperação, 

beneficiação e remodelação, prevendo-se um total de inves�mento no valor de 865.000,00 €, cujo 

financiamento será proveniente de auto financiamento, alienação de imóveis e candidatura:

- Recuperação, beneficiação e renovação de equipamentos da ERPI (lar) Cónego Correia, pois tendo sido 

construído há perto de três décadas, tem der ser modernizado, quer no seu espaço �sico, quer nos 

equipamentos, dotando-se para o efeito uma verba de 450.000,00 €;

- Recuperação e remodelação das instalações da Fazenda Pública e Repar�ção de Finanças, para fins 

habitacionais, dotando-se para o efeito uma verba de 350.000,00 €;

Para aquisição de outros equipamentos básicos e grandes reparações foram dotados 65.000,00 €. 

Também no campo da cultura e a�vidade editorial, a Santa Casa con�nuará a recuperação do seu 

património cultural e ar�s�co e a publicação bianual do seu Bole�m Informa�vo e apoio na edição da obra 

in�tulada “O exercício do Mando – A Misericórdia de Ponte de Lima na Idade Moderna: a Mesa, o Definitório 

e Assembleia de Irmãos”, da autoria da Professora Doutora Marta Lobo.

Ecos da Provedoria

Alípio de MatosA
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A IGREJA DE VIANA DO CASTELO AGRADECE

40 anos da criação da DIOCESE (1977-2017)

 m 3 de Novembro de 1977, através da bula de Paulo VI Ad ap�orem populi Dei, foi criada a nossa diocese de 
Viana do Castelo (a coincidir com o Distrito de Viana do Castelo), integrando os 10 Arciprestados (= a 
concelhos) deste distrito, “a fim de proporcionar mais vantagens ao povo de Deus e atender de melhor 
forma às suas crescentes eparamos da Arquidiocese de Braga o território de que é necessidades (...) s
cons�tuído o distrito de Viana do de Santa Maria Maior aí existente como catedral”.Castelo (...) e o templo 

40 anos depois, é tempo de celebrar este aniversário (Bodas de “Esmeralda”). As celebrações �veram início 
em 3 de Novembro de 2017 e prolongar-se-ão por três anos, com um programa pastoral já delineado, com 
um lema para cada ano: 

2017-2018 - “Somos uma Igreja que AGRADECE” [Beatos Bartolomeu e Paulo VI]; 
2018-2019 – “...Uma Igreja que EVANGELIZA” [S. Teotónio].
2019-2020 – “...Uma Igreja que ACOLHE” [Santa Maria Maior, padroeira da Diocese].

A acompanhar o ritmo pastoral, estão associadas personagens com significado para a nossa Diocese: em 
2017-18, os beatos Paulo VI e Bartolomeu dos Már�res. O primeiro, pela aceitação e aprovação da Diocese 
como “separada” da Arquidiocese de Braga; o segundo, como Arcebispo de Braga, que foi, quis passar os 
úl�mos 8 anos de vida no convento que mandou construir (Santa Cruz, hoje S. Domingos) na vila que 
apelidou de “Nova Lisboa” pelas suas caracterís�cas portuárias. Aí criou uma “Escola de Costumes” para 
educação das gentes.

Como se tem tornado habitual, o Sr. Bispo D. Anacleto publicou uma carta pastoral para reflexão e proposta 
de acção deste primeiro ano, com o �tulo “SOMOS UMA IGREJA QUE AGRADECE”. 

Nela se recorda, brevemente, a ação dos três primeiros bispos da Diocese, antecessores de D. Anacleto:

- D. Júlio Tavares Rebimbas (1977-1982) (cujos restos mortais serão transladados para a Sé de 
Viana do Castelo, em 7 de janeiro de 2018, na data comemora�va da sua entrada na Diocese como 
seu primeiro bispo).
- D. Armindo Lopes Coelho (1982-1997) e
- D. José Augusto Mar�ns Fernandes Pedreira (1997-2010).

Propõe-se depois uma reflexão a par�r dos  3 temas do Sínodo Diocesano (2001-2006), em relação com o 
evangelista do ano litúrgico (Ano B), S. Marcos, em três das cinco partes da Carta Pastoral referida:

Formação (Segunda Parte: É Cristo quem nos ensina)

Liturgia (Terceira Parte: É Cristo quem nos alimenta)
Comunhão (Quarta Parta: É Cristo quem nos une em comunhão)

Em 2017-2018 somos convidados, sobretudo, a dar graças ao Senhor pela Diocese que nos concedeu, 
fazendo-o de olhos postos nos Beatos Bartolomeu dos Már�res e Paulo VI.

Capelania 

E
José Correia Vilar
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2 de Agosto - Dia de Encontro e Comemoração 

 Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima celebrou, no passado dia 2 de Agosto, 487 anos de existência. 
O programa das comemorações iniciou-se com a celebração litúrgica, às 18 horas, na Igreja da 

Misericórdia, tendo presidido à cerimónia o capelão da Ins�tuição, P. Dr. José Correia Vilar, e concelebrado o 
Presidente da Assembleia Geral, Mons. Dr. José Gomes de Sousa e o Mesário Pe. Eurico da Silva Pinto.

Na cerimónia es�veram presentes o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Engº Víctor 
Mendes, o Presidente da Assembleia Municipal, Professor Doutor Salvato Trigo, O Dr. Paulo Moreira a 
representar a União das Misericórdias Portuguesas, representantes de Ins�tuições do Concelho, 
Provedores e representantes de quase todas as Misericórdias do Concelho, Órgãos Sociais, Irmãos e 
Colaboradores da Misericórdia de Ponte de Lima, e muitos fiéis.
 O acompanhamento musical da cerimónia esteve a cargo de um grupo coral e instrumental 
cons�tuído por músicos profissionais a exercer a sua ac�vidade em palcos nacionais e internacionais que, 
em anos anteriores, tem vindo a colaborar noutros eventos da Ins�tuição. 
 Após a homilia, foi o momento de tomada de posse dos seguintes novos Irmãos da Misericórdia:  

Dr. António Paulo Salvado Lima Moreira
Dr.ª Susana Maria Mar�ns Lima
Maria Angelina Fernandes Ferreira
Nuno Alberto Gomes Mimoso,

que assim se comprometeram a cul�var os princípios que enformam a Ins�tuição e que têm como base as 
sete Obras de Misericórdia corporais e as sete espirituais.
 Finda a celebração, e já no átrio exterior à Igreja, O Provedor, Dr. Alípio de Matos, cumprimentou 
todos os presentes e agradeceu a sua presença numa festa que serviu, também, para lançamento do Hino 
da Santa  Casa  da Misericórdia de Ponte de Lima e para apresentação do Bole�m Informa�vo.
Referiu a adaptação da e das Misericórdias aos tempos modernos, bem como o seu trabalho de ar�culação 
perseguindo o objec�vo de ajuda aos outros.
 Antes da primeira apresentação pública do Hino da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, O 
Provedor sublinhou o seu valor de referência para a Misericórdia, explicando depois o contexto da sua 
criação, como bem o informa o semanário Alto Minho, no seu nº 1338 de 16 de agosto:

A
João Maria Carvalho

Fotos: Amândio Vieira
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““A ideia surgiu a 1 de julho do ano passado durante a festa de final de ano das crianças do infantário 
da Santa Casa. "As nossas crianças entoaram o Hino de Ponte de Lima do qual nós muito nos 
orgulhámos e eu desafiei o vice-provedor, um homem das humanís�cas, mas que também sabe de 
música, para coordenar a questão de criarmos este ano. João Maria Carvalho ficou encarregado de 
elaborar a letra deste hino e a música é de um jovem músico profissional, Eduardo Sousa. Creio que 
conseguimos juntar aqui a harmonia com a beleza da letra e resultou bem", afiançou.”

 O Dr. Alípio de Matos fez, depois, referência à apresentação do nº 33 do Bole�m Informa�vo, uma 
publicação semestral que pretende ser o espelho de uma Ins�tuição e de tudo o que é feito tendo em vista a 
acção de solidariedade social. Este número serviu, também, para homenagear o Presidente da Assembleia 
Geral, Mons. Dr. José Gomes de Sousa, que no passado dia 15 de agosto completou 50 anos de sacerdócio. É 
o pastor espiritual das paróquias de Santa Maria dos Anjos (Ponte de Lima) e de Arca, mas porque também já 

foi Vice-Provedor da Ins�tuição desde 1977 até 1982, um 
período conturbado da história do país, tendo assumido 
em 1989 até ao presente o cargo de Presidente da 
Assembleia Geral.
 Em seguida, em momento e ato inaugural, foi 
executado o Hino da Santa Casa da Misericórdia de Ponte 
de Lima, com acompanhamento orquestral e coro dos 
profissionais que �nham solenizado a eucaris�a, tendo-se-
lhes associado um coro de voluntários da Ins�tuição.
 O Hino da Santa Casa da Misericórdia, nesse dia 
inaugurado - e publicado na penúl�ma página deste 
Bole�m, numa versão mais simples e, por isso, mais fácil 
de interpretar  - mereceu o aplauso de todos os presentes 
pela arte, harmonia e beleza com que foi executado.
 Seguiu-se um momento de comemoração e 
confraternização.
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 - com imenso agrado - que, nas mais recentes reuniões 
da Assembleia Geral, já há irmãos que ficam de pé.
A Santa Casa da Misericórdia tem executado, com êxito, 
uma obra de elevado apoio às pessoas mais carenciadas. 
Não vale a pena pormenorizar aqui quais as valências a 
que tem dado resposta.
O que está realizado está aos olhos de todos e ao juízo 
também de todos. Não há área a que a Santa Casa não 
tenha dado resposta pronta e sa�sfatória e é minha 
convicção de que não deixará de dar resposta adequada 
a novas necessidades.
Acompanho, com agrado, que é dada expressão aos 
principais princípios estatutários: a prá�ca das Obras da 
Misericórdia.
Reconheço que não pra�co todos os deveres impostos 
aos Irmãos pois não compareço, por sistema, às 
solenidades públicas.
Quem me conhece bem sabe que sou avesso a algumas 
manifestações públicas. Não censuro - antes pelo 
contrário - quem nelas par�cipa mas eu não me sinto 
confortável com essa exposição e quando a ela me vejo 
obrigado sempre o faço com a maior descrição. É um 
defeito? Talvez mas - diz o povo - que "a par�r de uma 
certa idade já não se aprendem línguas". Basta-me saber 
o português e mais duas ou três línguas estrangeiras!
A Santa Casa da Misericórdia merece ter mais Irmãos; 
merece e necessita de ser uma família numerosa de 
membros que aceitem - como diz o "Compromisso" - os 
princípios da doutrina e da moral cristã e o respeito pela 
religião católica. É preciso que a juventude procure ser 
Irmão pois a Santa Casa necessita de sangue novo. Como 
diz o adágio popular: e preciso encher de vinho novo os 
velhos toneis. O Portugal de amanhã é feito pela 
juventude de hoje.
Releio o que escrevi e reparo que já lá vão as "duas 
palavras" pedidas. 
Desculpem...

 á convites que não se recusam e "no�ficações" que têm 
que ser respeitadas. 
É entre as duas situações que me encontro.
Sou convidado para escrever "duas palavras" para a 
revista da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima. 
Ora "duas palavras" nunca são "duas palavras". Antes 
fossem.
A Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima foi criada 
por alvará régio de 2 de Agosto de 1530.
Bonita idade - 487 anos - para uma ins�tuição que, 
apesar de velhinha, mantém uma invejável capacidade 
de cumprimento dos seus princípios fundamentais e - 
estou seguro - não terá paralelo com outras ins�tuições. 
Tantos anos de existência só se compreendem porque a 
Santa Casa pra�ca obras de vulto e porque há sempre 
Irmãos disponíveis para a levarem a a�ngir os objec�vos 
que o "compromisso" impõe, objec�vos esses que se 
podem reduzir à prá�ca de obras de caridade, sendo 
que, neste conceito, cabe um "sem número" de actos e 
compromissos. Assim haja espírito de "bem-fazer" e 
consciência de fazer bem ou o melhor que se pode.
Sou irmão da Santa Casa desde 25 de Fevereiro de 1961, 
por proposta aceite pelo então Provedor Dr. Libório 
Simões de Araújo, à data Conservador do Registo Civil. 
Sou, portanto, um dos mais an�gos - e não velhos - 
Irmãos e aceito, com sincero prazer, fazer parte de tão 
honrosa família.
A minha vida de estudante e mais tarde a minha vida 
profissional não consen�ram que prestasse à Santa Casa 
a dedicação que lhe é devida. Atenção: tal situação não 
impediu que �vesse sempre o pagamento das minhas 
quotas em dia!
Regressado a Ponte de Lima, depois de longos e 
cansa�vos anos de trabalho e em gozo de merecidos— 
mas mal remunerada aposentação -, considerei 
oportuno par�cipar - por pouco que fosse - na vida da 
Santa Casa. O meu interesse levou-me à reunião de uma 
Assembleia Geral e não fosse o meu espirito de 
persistência e ficaria por ai o meu desejo de colaboração. 
É que na primeira reunião a que assis� "havia mais 
irmãos no palco do que na plateia": uma desilusão.
Todavia, teimei em seguir os deveres do "compromisso" 
- que obrigam os irmãos a assis�rem àquelas reuniões - 
e, sempre que oportuno, nelas intervir. O tempo se 
encarregou de dar razão à minha teimosia e hoje verifico 

H Francisco de Abreu Lima
 

487 Anos de  Bem-fazer
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Misericórdia de Outros Tempos
O Apoio aos Leprosos 

R Adelino Tito de Morais

 
1  ARAÚJO, Maria Marta Lobo de – Os Hospitais de Ponte de Lima na Era pré – Industrial, p. 482, Braga, 2006. Separata de 11 páginas, sem nome do editor.

2 Benfeitor da Misericórdia por seu testamento redigido no úl�mo dia do ano de 1905, legando entre outros bens, o an�go Paço do Marquês que 
comprara para nele residir, com obrigação de lá instalar o (novo) hospital, como aconteceu entre 1927-1958.

 

ecordamos hoje, no nosso Bole�m Informa�vo, um outro 

serviço prestado em tempos, pela Santa Casa da Misericórdia 

de Ponte de Lima, a uma doença vulgar na Idade Média, em 

Portugal, mas já documentada aquando das origens da Nação. 

Referimo-nos à lepra, um problema de saúde grave que a�ngia 

os homens, e cuja cura esteve inicialmente na dependência de 

ordens religiosas ou poderosos senhores.

 O apoio de ins�tuições privadas no combate à doença 

surgirá mais tarde, com a instalação de hospitais próprios – as 

gafarias ou leprosarias – equipadas com os melhores cuidados 

médicos daquele tempo, com prioridade de equipamentos 

com áreas arejadas e higiénicas, pois a lepra era contagiosa e 

incurável; por tal razão, as unidades específicas de saúde e 

assistência aos pacientes situavam-se fora dos centros 

urbanos.

 Em Ponte de Lima, há no�cia da existência de uma 

Gafaria nas imediações da capela de Nossa Senhora da Guia, ao 

fundo da popular Avenida dos Plátanos (5 de Outubro).

 Assim, de uma pesquisa rápida realizada, deixamos 

aos nossos leitores um apontamento dessa “Valência” que há 

quase quinhentos anos esteve na dependência da nossa 

Misericórdia, mas a sua fundação data quiçá de igual tempo, 

nos alvores da Nacionalidade!...

   X     X     X

 A data mais an�ga de referência à leprosaria de Ponte 

de Lima é do ano de 1177. Posteriormente, surge-nos no 

testamento de Mor Soeiro ao cabido de Braga, redigido em 

1250, um apoio ao hospital limiano. Por esses tempos, para 

além da unidade de saúde no interior da Ribeira Lima, outros 

exis�am na região norte, designadamente no Porto, em Braga, 

Barcelos, Guimarães e Póvoa de Varzim (Rates).

 A doença predominava no país, e não escolhia casa ou 

família. Até o monarca D. Afonso II foi ví�ma mortal de lepra.

 O rei D. João III, que vinte anos antes fundara a nossa 

Misericórdia (2-08-1530), assinou em 16 de Junho de 1551 a 

integração do hospital dos leprosos na ins�tuição, com suas 

rendas. Estas resultavam principalmente do arrendamento de 

casas que possuíam em algumas ruas da Vila, bem como 

propriedades rurais pelas freguesias de Arcozelo, Brandara, 

Correlhã, Refóios e Sá. O Tombo an�go era de 1498, e os 

prédios urbanos repar�am-se pelas ruas das Pereiras, 
 Mercadores, Carrezido e do Visconde (Castelo).(1)

 A despesa com os doentes, orçava anualmente em 

cerca de 4168 réis, nas rubricas de alimentação, vestuário, 

calçado e aquecimento.

 Quanto ao edi�cio que a Santa Casa recebeu há 

quinhentos anos, sabemos que se compunha de quatro casas 

com as medidas de 13 varas de comprimento por outras 13,5 

de largura.

 O historiador Miguel de Lemos, ao elaborar, em 

1887,(2) o seu Estudo para os Anais Municipais e Ponte de 

Lima, situa-nos a leprosaria no sul da vila,

 “ na extremidade, a Poente do campo denominado da 

Gafaria, que todo fôra pertença do dito hospital, e a Santa Casa 

emprazou, ou melhor, deu de presente aos avós do actual 
0enfiteuta, Francisco António da Cunha Magalhães , parece que 

pelo fôro anual de 480 réis.”

 Ora, sabemos, assim, que a primeira en�dade de 

apoio a doentes incuráveis que exis�u no espaço pontelimense 

ocupava parte do actual estacionamento da Quinta da Senhora 

da Guia, acessos à nova ponte.

 Em 1625 sabemos de algumas dificuldades 

económicas para administrar a Gafaria de Ponte de Lima. Talvez 

por isso é solicitada autorização régia para peditórios dentro e 

fora do concelho; contudo, o seu sustento e a redução da 

doença, levariam a Misericórdia a alienar aquele serviço 

assistencial e respec�vas instalações.

 Com efeito, os Irmãos reunidos autorizaram a 

Confraria a comprar as ruínas daquele prédio, na sequência do 

pedido datado de 2 de Julho de 1628.

 Assim, resta-nos informar que, mercê da venda da 

Gafaria, resultou a construção da actual capela de Nossa 

Senhora da Guia, empreitada que decorreu entre 1628 e 1630, 

com pór�co e casa do capelão, já obra da centúria seguinte.
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ntervenção de conservação e restauro do retábulo mor em talha dourada e policromada de es�lo 
barroco da Capela de Nª SRª da Penha de França

Para a , a conservação exprime a a�tude fundamental da salvaguarda do património Conserv’arte
ar�s�co histórico-cultural, no âmbito do restauro, traduzindo-se em operações que visam restabelecer a 
unidade, legibilidade original e equilíbrio esté�co dos bens.

Aquando da limpeza química e levantamento de repinte (purpurina) das super�cies douradas da parte 
inferior do retábulo, resultante de intervenção anterior, constatou-se que as mesmas purpurinas haviam 
apenas sido aplicadas sobre a madeira: do douramento original só exis�am ves�gios. Foi no sen�do de 
devolver a legibilidade original e valorizar o património ar�s�co em questão que a Conserv’arte, após 
reunião com a Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, apresentou, a pedido desta, proposta para o 

3/4
douramento a ouro fino de lei 23. Kilates. Esta proposta foi aceite pela Ins�tuição, que aposta na 
valorização do seu património histórico-ar�s�co, não querendo ver diminuídos a importância e o valor 
deste exemplar do barroco nacional. 

Tânia Lopes
 

Preservar, Curar 
e 

Valorizar o Nosso Património

I
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“A construção do ser social, feita em boa parte pela 

educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma série de 

normas e princípios - sejam morais, religiosos, é�cos ou de 

comportamento - que balizam a conduta do indivíduo num 

grupo. O homem, mais do que formador da sociedade, é um 

produto dela." Émile Durkheim (1858-1917)

formação profissional pode ser definida como um 

conjunto de a�vidades que visam a aquisição de 

conhecimentos, capacidades prá�cas, comportamentos 

e a�tudes que são exigidos para o exercício das funções 

de uma determinada categoria profissional, devendo ser 

encarada numa perspe�va de formação ao longo da 

vida, em que se procura melhorar competências de 

forma con�nua. 

Nos tempos atuais, a formação profissional cons�tui um 

elemento estratégico de gestão, já que intervém e 

condiciona o desempenho do seu principal recurso, as 

pessoas, exis�ndo uma ligação direta entre a formação e 

o desempenho profissional dos colaboradores de uma 

Ins�tuição. 

Consciente que na Ins�tuição as pessoas são o a�vo mais 

importante, a Mesa Administra�va da Santa Casa da 

Misericórdia de Ponte de Lima tem como obje�vo 

manter o esforço inves�do na formação e qualificação 

profissional dos seus colaboradores, uma vez que 

entende que quanto mais valorizado é o capital 

intelectual mais se contribui para o desenvolvimento de 

competências e, consequentemente, para a prestação 

de serviços de excelência. 

Durante o ano de 2017, os colaboradores da Ins�tuição 

par�ciparam em várias ações de formação, promovidas 

por en�dades externas cer�ficadas e/ou ministradas por 

formadores internos, que se enquadram nas suas 

diferentes áreas de atuação:

- Infância (Primeiros Socorros Pediátricos; Construção e 

Avaliação do Plano Individual Infan�l; Gestão de Projetos e 

A�vidades Pedagógicas; Au�smo; Comunicação, Linguagem e 

Fala, entre outras).

A

-  I n fâ n c i a  e  J u ve nt u d e  ( D i s c i p l i n a  e  G e stã o  d e 

Comportamentos; Puberdade e Adolescência: Aspetos do 

Desenvolvimento; Adolescência: Desafios da Atualidade; 

Crianças e Adolescentes em Ins�tuições: In�midade e 

Vínculos Afe�vos com Adultos e entre Pares, entre outras).

- Sénior (Prevenção de quedas, Técnicas de Levante e 

Transferência, Processo de Luto e Alzheimer, entre outras).

- Saúde (Primeiros Socorros, Cuidados Palia�vos, Controlo de 

Infeção, Procedimentos Cirúrgicos, Prá�ca Baseada na 

Evidência e Processo de Luto, entre outras).

- Ação Social (Organização e Gestão SAAS; Técnicas de 

Atendimento; ASIP-O Essencial da Ação Social, entre outras).

- Ins�tucional (Gestão Estratégica da Ins�tuição, Comunicação 

Interpessoal e Asser�vidade; Estratégias de Comunicação 

Eficazes; Gestão de Conflitos; Dados Pessoais Sensíveis, entre 

outras).

Mediante o estabelecimento de protocolos, a Santa Casa 

da Misericórdia de Ponte de Lima também tem 

contribuído de forma direta para a formação em 

contexto de trabalho de muitos alunos, provenientes de 

diferentes en�dades formadoras, possibilitando a 

realização de estágios curriculares, com maior incidência 

nas respostas sociais sénior, da saúde e da infância.

Finalmente, no passado dia 21 de outubro, a Ins�tuição 

organizou um Tertúlia sobre a doença de Alzheimer, no 

Auditório do Centro Comunitário de Arcozelo, 

direcionada para os familiares e cuidadores dos idosos 

que integram as respostas sociais sénior e aberta a toda 

a comunidade.

Susana Lima

Formação
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Alzheimer

O que é uma demência?

Segundo a Classificação Internacional das Doenças da 

Organização Mundial de Saúde (Citado em Castro-

Caldas, A. & Mendonça, A. (2005), a demência é definida 

como “uma síndrome resultante da doença do cérebro, 

em geral de natureza cronica ou progressiva no qual se 

registam alterações de múltiplas funções nervosas 

superiores incluindo a memoria, o pensamento, a 

orientação, a compreensão, o calculo, a linguagem e o 

raciocínio. O estado de consciência não está enevoado. 

As perturbações das funções cognitivas são muitas vezes 

acompanhadas, e por vezes precedidas por deterioração 

do controlo emocional, do comportamento social ou da 

motivação”.

Os sintomas de demência implicam geralmente uma 

deterioração gradual, lenta e irrecuperável, da 

capacidade de funcionamento da pessoa. O dano 

cerebral afeta o funcionamento mental da pessoa (a 

memória, a atenção, a concentração, a linguagem, o 

pensamento, etc.), e isto, por sua vez, tem consequências 

no comportamento. Mas a demência não se limita só aos 

tipos degenerativos de demência. Refere-se igualmente a 

uma síndrome que nem sempre tem o mesmo tipo de 

evolução. Nalguns casos a condição da pessoa pode 

melhorar, ou permanecer estável durante algum tempo 

(Alzheimer Portugal, Manual do Cuidador da pessoa com 

demência, 2006).

Numa fase inicial, o diagnóstico é complexo e reveste-se 

de alguma dificuldade devido a múltiplos fatores como: a 

idade, a escolaridade, o nível sociocultural, a co-

morb i l idade e  a té  a  presença de a l te rações 

comportamentais/ funcionais causadas por outros 

problemas (Tendim Pais, Teixeira e Nunes, 2004, citado 

em: Sequeira, 2010). Assim, o diagnóstico em contexto 

clínico é geralmente efetuado quando já existem 

r e p e r c u s s õ e s  f u n c i o n a i s  e  n a  p r e s e n ç a  d o 

doente/cuidador, o que se deve ao fato da demência 

constituir um processo insidioso, que necessita de ser 

avaliado ao longo de um determinado período de tempo 

(Elias e col., 2000, citado em: Sequeira, 2010).

A doença de Alzheimer é responsável por mais de metade 

de todos os casos de demência.

Mário Ferreira

Formação
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A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa que, 

lenta e progressivamente, destrói as células cerebrais.

A doença afeta a memória e o funcionamento mental (por 

exemplo o pensamento e a fala, etc.), mas pode 

igualmente levar a outros problemas, tais como confusão, 

alterações de humor e desorientação no tempo e no 

espaço.

De início, os sintomas tais como: a dificuldade de 

memória e a perda de faculdades intelectuais, podem ser 

tão ligeiros que poderão passar despercebidos, tanto pela 

pessoa afetada como pela sua família e amigos. Mas, à 

medida que a doença progride, eles fazem-se notar cada 

vez mais e começam a interferir com a rotina e com as 

atividades sociais. As atividades do dia-a-dia como o 

vestir, o lavar e o ir à casa de banho, vão-se tornando 

gradualmente tão difíceis, que com o tempo a pessoa fica 

totalmente dependente dos outros. A doença de 

Alzheimer não é infeciosa nem contagiosa. É uma doença 

terminal que causa uma deterioração geral na saúde 

(Alzheimer Portugal, Manual do Cuidador da pessoa com 

demência, 2006).

O estado pré- clinico incide essencialmente em 

O estado pré-clínico incide essencialmente em alterações 

da memória verbal, difíceis de distinguir das alterações 

mnésicas associadas ao envelhecimento normal.

Depois, surge uma fase demencial com os primeiros 

sintomas a agravarem-se e interferirem de modo 

significativo na vida das pessoas. A deterioração das 

perturbações cognitivas e psico-comportamentais levam 

à perda da autonomia e, posteriormente, à morte. Na 

maioria dos casos, este processo dura entre 8 a 12 anos 

(Sequeira, 2010).

Assim, estamos perante um quadro clínico com 

sintomatologia caracterizada por um declínio progressivo 

das faculdades cognitivas do indivíduo e da sua 

personalidade, sem se verificarem alterações da 

consciência. Associadas às alterações da memória, 

surgem as alterações da linguagem, as apraxias, as 

agnosias, as alterações comportamentais, as alterações 

psicomotoras, as alterações de sono e da vigília, as 

alterações psicóticas (alucinações, delírios) e as 

alterações da personalidade. Estas alterações vão ter 

repercussões na vida laboral, familiar e social do indivíduo 

(Sequeira, 2010).

O que é a doença de Alzheimer?

Formação
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Deixem-me envelhecer

eixem-me envelhecer sem compromissos e cobranças,
Sem a obrigação de parecer jovem e ser bonita para alguém,
Quero ao meu lado quem me entenda e me ame como eu sou,
Um amor para dividirmos tropeços desta nossa úl�ma jornada,

Quero envelhecer com dignidade, com sabedoria e esperança,
Amar minha vida, agradecer pelos dias que ainda me restam,
Deixem-me envelhecer com sanidade e discernimento,
Com a certeza que cumpri meus deveres e minha missão,

Quero aproveitar essa paz merecida para descansar e refle�r,
Ter amigos para compar�lharmos experiências, 
conhecimentos,
Quero envelhecer sem temer as rugas e meus cabelos brancos,
Sem frustrações, terminar a etapa final desta minha existência,
Deixem-me envelhecer, aceitar a velhice com suas mazelas,

Ter a certeza que minha luta não foi em vão: teve um 
sen�do,
Quero envelhecer sem temer a morte e ter medo da 
despedida,
Acreditar que a velhice é o retorno de uma viagem, não é o 
fim,
Não quero ser um exemplo, quero dar um sen�do ao meu 
viver,
Ter serenidade, um sono tranquilo e andar de cabeça 
erguida,
Fazer somente o que eu gosto, com a sensação de liberdade,
Quero saber envelhecer, só!!!      
                                                                 Silvana Freygang

O nosso Centro de Dia cresce diariamente. Procuramos que a 
“maior” idade seja cada vez mais encarada como algo natural, 
como sendo ela própria uma con�nuidade da vida. Assim, as 
a�vidades, a ocupação são para todos nós as grandes 
prioridades. A nossa casa existe porque existem idosos, e tudo 
deve ser pensado com e por eles. Desta forma, alcançamos 
este obje�vo que nos guia desde o primeiro dia que é sermos 
uma casa de afetos, onde o carinho e o companheirismo são 
transversais a todas as pessoas que fazem os dias do nosso 
centro.

D

Diretor Técnico e Equipa Técnica

 Centro de Dia - CCA (Arcozelo)ATIVIDADES E VALÊNCIAS
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Os 12 primeiros meses de vida são fundamentais para o bebé e para os seus pais sendo que, nesta 
fase, devem aproveitar o máximo de tempo juntos, cul�vando momentos ricos em brincadeiras, em 
miminhos e outras a�vidades benéficas para o bebé e gra�ficantes para os seus pais. 

Para um crescimento saudável e feliz, a criança deverá desenvolver até aos 36 meses as bases 

Desta forma, torna-se fundamental que os pais criem momentos de qualidade na relação com os 
seus filhos. Assim, após a licença de maternidade, os pais têm de voltar à sua ro�na laboral, ou seja, voltar ao 
emprego e deixar o seu novo amor na creche.

A adaptação à creche deverá ser progressiva sendo que, inicialmente, o bebé deverá ir por curtos 
períodos de tempo, até permanecer de manhã e à tarde. Sempre que possível, a criança não deverá 
permanecer na creche até muito tarde, não devendo os pais “es�car” a hora de ir buscá-la. Uma adaptação 
feita nestes moldes ajuda a criança e os pais diminuindo, assim, a ansiedade de ambos.

Se a criança �ver algum objeto de es�mação (boneco, fralda de pano, etc.) que a acompanhe, será 
ú�l, funcionando como objeto de transição. Estes objetos são usados pela criança como um suporte na 
conquista da autonomia, uma vez que são uma espécie de subs�tuto materno e permitem à criança 
organizar-se mentalmente na ausência das suas figuras de referência. 

Após feita a adaptação, a criança que frequenta a creche conquista a oportunidade de viver com um 
grupo de iguais, de brincar, de conversar num ambiente social de aceitação, de confiança, de contacto 
corporal; tem também a possibilidade de adquirir novas e posi�vas experiências: cogni�vas, afe�vas, sociais 
e emocionais. 

A Creche cons�tui uma das primeiras experiências da criança num sistema organizado, exterior ao 
seu círculo familiar. Fica seguidamente uma ligeira retrospe�va de algumas experiências que as crianças da 
Creche- CCA �veram.

Feiras Novas e o Outono...

Dia da Música e Dia Internacional das Pessoas Idosas

ATIVIDADES E VALÊNCIAS  Creche CCA (Arcozelo)
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O Magusto

Experimentar, Amar e Par�lhar!!! Foi esta a chave para a 
nossa felicidade ao longo destes meses. 

E, para terminar,a  Creche CCA deseja que todos tenham 
um Santo Natal, cheio de alegrias e de harmonia.
Que o  Ano Novo que se aproxima seja uma porta aberta para 
novos sonhos, renovações de fé e muita paz no mundo.

 Feliz Natal e próspero Ano Novo!

                    
                                                           
                                 
            
                                             A educadora Cris�na Miranda

Dia do Pijama
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A Importância da rotina na vida de uma criança 

 Sendo a família o elo de ligação da sociedade, o pilar da construção educacional do ser humano, é de 

extrema importância que exista uma tomada de consciência quanto à existência da necessidade da ro�na 

na vida quo�diana das crianças.

A ro�na, sendo uma sistema�zação de atos diários, permite que a criança vá construindo a sua 

autoconfiança, pois o saber o que vem a seguir aquilo que se está a viver no momento permite que a criança 

ganhe confiança, crie uma certa segurança na sua vida.

Quando a criança começa a frequentar a creche traz toda a carga psicológica, afe�va e social do seu 

meio familiar, um meio mais restrito. Depois muita coisa muda, a creche dá con�nuidade ao bem-estar da 

criança, à sua segurança, à sua afe�vidade, mas introduz também uma ro�na nova na sua vida. Esta torna-se 

essencial no seu crescimento e indispensável para a sua formação cívica.

A maior parte do dia-a-dia na creche está centrada em momentos prá�cos e de assistência prioritários 

à infância como a alimentação, a higiene, o descanso, os momentos de lazer, onde as brincadeiras ocupam o 

seu lugar pois têm um propósito educacional. Tudo se torna importante para a criança: a forma como come 

à mesa, os comportamentos ao deitar e ao levantar, a construção de uma brincadeira cole�va no recreio, 

tudo fará parte da construção da personalidade individual de cada uma.

O primeiro momento fundamental para a criança/família/escola será o acolhimento (receção da 

criança na resposta social). O diálogo, a troca de informação é fundamental para que se organize a vida 

diária das crianças, principalmente dos nossos bebés. 

Depois, em grande grupo, as crianças brincam nos 

recreios, constroem laços, amizades, relações com 

os colegas. A ida para a sala de a�vidades confere à 

criança um sen�do de pertença a um grupo mais 

restrito, onde depois são elaboradas a�vidades de 

grande grupo (canções, histórias, jogos, exploração 

específica de algum material, …) e a�vidades mais 

dirigidas que permitem à criança desenvolver 

alguma competência emergente.

 Creche  (P. Lima)ATIVIDADES E VALÊNCIAS
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Os momentos de higiene, refeição são elementos 

estruturais na ro�na diária da creche. A importância 

de lavar as mãos, a ida à casa de banho, o almoçar e 

lanchar permitem desenvolver a autonomia das 

crianças. Uma criança autónoma torna-se uma 

criança segura, com uma imagem posi�va de si 

mesma, autoconfiante para realizar qualquer ação 

ou aceitar os desafios que lhe possam surgir. 

 O descanso (repouso), tempo mais calmo, 

onde a criança repara o seu cansaço �sico e organiza 

todo o seu sistema nervoso central, permite-lhe 

recuperar forças para o equilíbrio emocional. O 

aconchego necessário para que a criança se sinta 

tranquila e relaxada, através do contacto �sico com 

o adulto, através do recurso à chupeta, a um objeto 

familiar que lhe transmite segurança são cruciais 

para um bom sono reparador.

 A criança ao integrar-se na creche, contacta 

diariamente com a experiência destes momentos 

que se tronam rapidamente muito familiares para 

ela e permitem que o adulto oriente a sua ação 

pedagógica para o desenvolvimento de certas 

competências e capacidades. 

O conhecimento que a família tem da 

organização temporal e espacial dos seus 

educandos no espaço escolar bem como a 

compreensão por parte da creche da ro�na familiar 

s ã o  f u n d a m e nta i s  p a ra  u m  c re s c i m e nto 

harmonioso, pois esta é “uma idade em que se 

desenvolvem as capacidades de temperar o 

gené�co e o instru�vo com o lógico e social, o 

emocional com o racional.” Cordeiro (2012, pag.24)

         Equipa Educa�va da Creche 

                   de Ponte de Lima
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ATIVIDADE FÍSICO-FUNCIONAL
A a�vidade �sica na terceira idade é um comportamento 
importante para um es�lo de vida saudável, sendo esta 
i n d i s p e n s áve l  p a ra  re ta rd a r  o  p ro c e s s o  d e 
envelhecimento.
Promove o bem-estar �sico, psicológico e social.
Es�mula aspetos cogni�vos e melhora a capacidade 
funcional.
Apresentamos alguns exemplos fotográficos de 
a�vidades desenvolvidos na nossa ERPI, que que 
potencializam um envelhecimento a�vo:

       LINHO
O L inho é  p lantado em Março/Abr i l  e  está  pronto  a  co lher  no  pr inc íp io  do  mês  de  Ju lho. 
Na colheita, o linho é arrancado inteiro (a chamada “Arrancada”), reunido e levado para ripar. Durante a ripada, o 
linho é passado pelos ripeiros para re�rar as sementes e as folhas, até sobrar apenas o caule de onde será produzida a 
fibra nas fases seguintes…

ANIMAÇÃO
Como tem vindo a acontecer nestes úl�mos anos, a ERPI Cónego Correia tem proporcionado aos seus idosos a 
comemoração de algumas tradições para que estes possam vivenciar experiências do passado. 

 ERPI Cónego Correia ( P. Lima)ATIVIDADES E VALÊNCIAS
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DESFOLHADA
Esta tradição era feita de noite, nas eiras, à luz das candeias a petróleo e quando era encontrada uma espiga 
vermelha, a pessoa que a possuía �nha que dar um abraço a todas as pessoas do grupo…

VINDIMA
As vindimas são um verdadeiro marco da etnografia portuguesa e, em tempos passados, o trabalho da colheita 
das uvas era visto, sobretudo, como uma autên�ca celebração. Familiares e amigos reuniam-se no dia designado 
para as vindimas – cada um combinando datas diferentes para que o grupo pudesse ajudar nas vindimas uns dos 
outros – e o trabalho começava bem cedo com os homens carregando escadas de madeira às costas para se 
chegar a todos os cachos e as mulheres com os cestos de vime, onde seriam transportando as uvas, na cabeça...

MAGUSTO
O Magusto é uma festa popular, cujas formas de celebração divergem um pouco consoante as tradições regionais. 
Grupos de amigos e famílias juntam-se à volta de uma fogueira onde se assam castanhas ou bolotas para comer, 
bebe-se a jeropiga, água-pé ou vinho novo, fazem-se brincadeiras, as pessoas enfarruscam-se com as cinzas, 
cantam-se can�gas...

ABRAÇO AO RIO LIMA

O “Abraço ao rio Lima” decorreu no dia 22 de setembro.
A inicia�va, organizada pelo Serviço da Área Protegida das Lagoas de Ber�andos e S. Pedro de Arcos, em 
colaboração com a comunidade educa�va do concelho, consiste em reunir o maior número possível de 
par�cipantes à volta do rio Lima.
Como vem sendo habitual nos úl�mos anos, a nossa Ins�tuição esteve presente no evento…
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CENTENÁRIO da Sr.ª Maria da Conceição
No passado dia 30 de setembro, a Sr.ª Maria da Conceição comemorou com a família de sangue e a família da ERPI 
Cónego Correia as suas 100 primaveras. Para a sua festa foram preparados diversos “miminhos”, como 
cabeleireiro, bolo, e música…

E OUTRAS ATIVIDADES...
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Natal - Afinal, o que celebramos?

´´ O Povo que andava nas trevas viu uma grande Luz``
(Isaias 9,1)

Chegou o Natal…
Luzes, músicas, enfeites, já estão por todos os lados, 
mas afinal o que celebramos?
Nesta época, o clima parece diferente, a alegria, a 
par�lha, a solidariedade ganha uma dimensão 
diferente do resto do ano.
Para cada lado que nos viramos, reparamos e 
ficamos encantados com uma fita vermelha, uma 
bola dourada, um pinheiro branco… um amigo que 
no meio do deslumbramento da época nos 
cumprimenta com uma forma empolgada de um 
“Feliz Natal”.
Mas afinal o que celebramos?
O mo�vo de celebração desta época deveria ser o 
nascimento de Jesus, o menino que nos foi 
anunciado como o Messias, o Homem que viria para 
nos SALVAR…, porque “o Povo que andava nas 
trevas viu uma grande Luz”.
Mas será que este é o nosso mo�vo de festejo?
A magia envolvente de todo um comércio virado 
para o consumismo esconde toda a razão desta 
vivência… e só quando paramos e ouvimos algumas 
histórias relatadas pelas personagens que as 
viveram é que nos apercebemos do verdadeiro 
significado desta época natalícia.
Conviver com “personagens” (os nossos idosos), e 
ouvir delas os relatos na primeira pessoa, 
ques�ona-nos sobre o verdadeiro significado do 
Natal.
Os nossos idosos relatam da melhor forma possível 
a magia do Natal, “momentos únicos e diferentes 
vividos em família. A união da família à volta da 
lareira com a pobreza dos tempos, mas com a 
alegria gigante que invadia as cozinhas dos avós, 
can�nho cheio de amor… A carcaça do pão deixada 
como presente na noite que reunia toda a família…”, 
essa era para as crianças de então, hoje os nossos 
idosos: era o melhor presente que recebiam!… Que 
pequeninos nos tornamos com estas vivências… 
E hoje que presentes damos aos nossos?
Um presente melhor do que outro… e o amor pelo 
outro?...

 ERPI Cónego Correia ( P. Lima)ATIVIDADES E VALÊNCIAS
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Para os nossos idosos, um beijo, um carinho, uma 
visita dos seus familiares e amigos é o melhor 
presente que poderiam receber e que muitos nos 
pedem como presente.
Que neste Natal cada um deles receba de nós o seu 
melhor presente. 
É nesta par�lha e neste espírito que preparamos o 
nosso Natal, e que hoje aqui queremos par�lhar 
convosco um dos projetos natalícios vividos e 
construídos pelos idosos com a nossa animadora.
Esta ERPI tem uma colaboradora que gosta e se 
dedica com toda a emoção a restauros e 
construções com materiais que poucas pessoas 
imaginam que possa ser matéria-prima de obras tão 
bonitas.
Restaurar ou construir uma obra não é para 
qualquer um. É necessário ter mãos para que de 
uma folha de papel possa nascer uma imagem que 
muito se assemelha à imagem do presépio que cada 
um de nós imagina.
A evolução da obra foi muito interessante para nós 
que a vimos nascer. Num dia a criadora gostava do 
seu trabalho, no outro dia a necessidade de destruir 
e recomeçar de novo o objeto que para nós, alheios 
ao autor, parecia perfeito, revolucionava a 
animadora, que do nada começava outro objeto. 
A busca da melhor obra para a autora era evidente.
A entrega a este projecto, com a colaboração dos 
nossos idosos, evidenciou o gosto pela natureza que 
de uma forma em geral fez com que a elaboração de 
um presépio tão bonito fosse concre�zada com a 
maior sa�sfação possível.
Como é possível que papel, pasta, �nta, lenções, 
cola e gesso, materiais comuns que usamos nos 
nossos dias para coisas tão simples, se transforme 
no nosso presépio? ...
O entusiasmo, quer da animadora quer dos nossos 
idosos que, com orgulho, mostravam a evolução aos 
seus familiares, tornou-se num projeto de “vida” 
que emocionava quem todos os dias via o seu 
crescimento, e a alegria dos que colaboravam nesta 
obra.
Como dizia Fernando Pessoa “o homem sonha, a 
o b ra  n a s c e ”,  e  e sta  o b ra  n a s c e u …  h o j e 
apresentamos-vos a evoluçãom em registo 
fotográficom da criação da nossa animadora 
cultural Dr.ª Rosa Caldas. A ela e a todos os nossos 
idosos, que construíram este nosso presépio, o 
nosso MUITO OBRIGADO. 

                                                     A Diretora Técnica
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QUANTOS ANOS TENHO?

Tenho a idade em que as coisas se olham com mais calma, 

mas com o interesse de seguir crescendo.

Tenho os anos em que os sonhos começam a se acariciar 

com os dedos e as ilusões se tornam esperança.

Tenho os anos em que o amor, às vezes, é uma louca 

labareda, ansiosa para se consumir no fogo de uma paixão 

desejada. E outras, é um remanso de paz, como o entardecer 

na praia.

Quantos anos tenho? Não preciso de um número marcar, 

pois meus desejos alcançados, as lágrimas que pelo caminho 

derramei ao ver minhas ilusões quebradas…

Valem muito mais do que isso.

O que importa se fizer vinte, quarenta, ou sessenta!

O que importa é a idade que sinto.

Tenho os anos que preciso para viver livre e sem medos.

Para seguir sem temor pelo atalho, pois levo comigo a 

experiência adquirida e a força de meus desejos.

Quantos anos tenho? Isso a quem importa!

Tenho os anos necessários para perder o medo e fazer o que 

quero e sinto.

 ERPI CCA ( Arcozelo)

José Saramago

ATIVIDADES E VALÊNCIAS



Santa Casa da Misericórdia | Bole�m Informa�vo 24

Dedicatória ao Centro Comunitário de Arcozelo 
2º Aniversário

Completamos no passado dia 29 de Outubro 2 anos 
de abertura ao público. Tal como no primeiro dia, 
con�nuamos ávidos de dar aos nossos idosos o 
melhor de nós. O lema inicial era dar vida aos anos e 
não anos à vida; queremos con�nuar a ser a Casa 
dos Afetos, mas mais do que sermos nós a dizê-lo, 
fica o testemunho de uma da nossas idosas, em 
forma de poema. 

Não temos de nos lamentar por envelhecer. A vida é um 

presente que nem todos temos o privilégio de o saber 

desfrutar. É um frasco de suspiros, de tropeços, de 

aprendizagens, de prazeres e de sofrimentos. Por isso, em si 

mesma, é maravilhosa.

É imprescindível aproveitar cada momento, fazê-lo nosso, 

sen�rmo-nos afortunados. Acumular juventude é uma arte 

que consiste em fazer com que seja mais importante a vida dos 

anos do que os anos de vida.

O importante não é acrescentarmos cabelos brancos, rugas ou 

se o nosso corpo nos pede descanso a cada manhã. O que 

verdadeiramente é relevante é crescer, porque no final das 

contas, fazer anos é inevitável, mas envelhecer é opcional.

Vou dar os parabéns
Porque neste Centro Comunitário
A minha vida mudou
Pois sinto que me respeitam 
Tal e qual como eu sou.

Este Centro Comunitário
Para todos nós é um bem
Convivemos e rezamos
a Jesus e à sua Mãe.

Sinto-me feliz aqui
Por fugir à solidão
Receberam-me com carinho
Agradeço de coração

O Centro Comunitário
Para todos nós é um prazer
Onde os idosos conversam 
E passam horas de puro lazer

Este Centro Comunitário
É um jardim da terceira idade
Onde nós nos conhecemos
E fazemos amizade

Um grande abraço para todos
Com muito amor e carinho
E desta vossa grande amiga
Recebam um grande beijinho.

Irene Pereira
27/10/2017

                          Diretor Técnico e Equipa Técnica
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A importância do brincar 
“Quando estou a construir torres com legos e a brincar 
com carros …
Por favor, não me digas que estou apenas a brincar
Porque enquanto brinco, estou a aprender sobre as 
formas e o equilíbrio.
Eu posso ser arquiteto um dia! 

Quando me fantasio, arrumo a mesa e cuido das 
bonecas…
Por favor, não me digas que eu estou apenas a brincar
Porque enquanto brinco, eu aprendo.
Eu posso ser pai ou mãe um dia! 

Quando estou a pintar até aos cotovelos ou a modelar 
com plas�cina…
Por favor não me digas que estou apenas a brincar
Porque enquanto brinco, eu aprendo.
Eu posso ser um ar�sta ou inventor um dia!

Quando estou entre�do com um puzzle ou quebra-
cabeças…
Por favor não me digas que é tempo perdido com 
brincadeiras
Eu aprendo a concentrar-me e a resolver problemas.
Eu posso trabalhar numa grande empresa um dia! 

 Quando me vês a “cozinhar” ou a “experimentar” 
novos alimentos…
Por favor, não penses que me divirto, é apenas uma 
brincadeira
Eu estou a aprender a seguir instruções e a perceber a 
diferença. 
Eu posso ser um “Chef” um dia! 

 Jardim de Infância ( P. Lima)ATIVIDADES E VALÊNCIAS
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Quando me vês a correr, pular, saltar e movimentando 
o meu corpo…
Por favor, não digas que eu estou apenas a brincar
Eu estou a aprender como funciona o meu corpo.
Eu posso ser médico, enfermeiro ou até mesmo atleta 
um dia! 

Quando me perguntas o que fiz hoje na escola, e eu 
respondo que Brinquei…
Por favor, não entendas mal,
Porque enquanto brinco, eu aprendo,
Estou a aprender a ser responsável, a ser bem-sucedido 
no trabalho,
Estou a preparar-me para o futuro. 

Quando me perguntas o que fiz hoje na escola, e eu 
respondo que Brinquei…
Por favor, não entendas mal,
Porque enquanto brinco, eu aprendo,
Estou a aprender a ser responsável, a ser bem-sucedido 
no trabalho,
Estou a preparar-me para o futuro. 

Brincar faz parte de Ser Criança.
A Brincar, a criança descobre coisas novas…
Através das brincadeiras e jogos, a criança aprende a 
se relacionar com o mundo…
Ao brincar, a criança fica alegre, vence obstáculos e 
desafia os seus limites.
HOJE SOU CRIANÇA, E O MEU TRABALHO É BRINCAR!” 
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afastamento relacional e uma perda afetiva que em 

nada beneficia o seu bem-estar, além de dificultar o 

trabalho de intervenção com as famílias.

Em conclusão, o Lar de Jovens considera que 

tudo tem sido feito para garantir os cuidados 

adequados às necessidades dos jovens, assim como 

proporcionar as condições que permitam educação, 

bem-estar e desenvolvimento integral, bem como 

combater as problemáticas emergentes.

De Oficina de S. José a ...
Lar de Jovens D. Maria Pia/S. José

No dia 1 de dezembro de 1943 foi inaugurada 

a Oficina de S. José, “um dos mais belos de sempre 

na história de Ponte de Lima, conforme os 

testemunhos da imprensa dessa época.” Esta “nova 

casa de beneficência, destinada à recolha de crianças 

pobres e desamparadas, do sexo masculino, (…) em 

que os rapazinhos recebiam instrução e educação, ao 

mesmo tempo que se preparavam para as lutas 

ásperas da vida pela aprendizagem de uma 

profissão.” Em 1978, a Oficina de S. José foi 

integrada na Misericórdia,  garantindo “a 

continuidade da assistência aos meninos órfãos e 

desamparados.” (Reis, A. M. - A Santa Casa da 

Misericórdia de Ponte de Lima no Passado e no 

Presente, 1997)

Ao longo dos tempos, o sistema de 

acolhimento de crianças e jovens foi mudando de 

paradigma. De facto, o acolhimento residencial, no 

presente, não é de “assistência aos meninos órfãos e 

desamparados”.

É hoje perceptível que as crianças e jovens 

acolhidos há uns anos são consideravelmente 

diferentes dos que são acolhidos hoje em dia: são 

jovens cada vez mais velhos, com menos 

escolaridade, mais complexos e mais exigentes. 

Perante esta mudança, não podem estas respostas, e a 

forma como são vistas, permanecerem imutáveis.

As problemáticas da pobreza e orfandade das 

crianças e jovens de antigamente têm sido 

s u b s t i t u í d a s  p o r  o u t r a s  p r o b l e m á t i c a s , 

nomeadamente absentismo escolar, furtos, fugas, 

agressividade, consumos de estupefacientes, 

conflitos familiares, entre outros.

De salientar, ainda, que agora apenas uma 

pequena percentagem dos nossos jovens provém do 

distrito de Viana do Castelo. O facto de a maioria ter 

a família a residir a mais de 70 km, implica um 

1943...

2017...

Diretora Técnica e Equipa Técnica

 LIJ | D. Maria Pia/São JoséATIVIDADES E VALÊNCIAS
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 RLIS | Rede Local de Intervenção SocialATIVIDADES E VALÊNCIAS

 A Rede Local de Intervenção Social (RLIS), integrada na 

Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima 

(SCMPLIMA),  é responsável  pelo Serviço de 

Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) de 

todo o território de Ponte de Lima.

“Cons�tuem obje�vos do SAAS:

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

Apoiar situações de vulnerabilidade social;
Prevenir situações de pobreza e de exclusão;
Contribuir para a aquisição e/ou fortalecimento das 
competências das pessoas e famílias, promovendo a sua 
autonomia e fortalecendo as redes de suporte familiar e 
social;
Assegurar o acompanhamento social no percurso de 
inserção social;
Mobilizar os recursos da comunidade adequados à 
progressiva autonomia pessoal, social e profissional.” 
(Art.º 3.º da Portaria 137/2015 de 19 de maio)

Desta forma, a RLIS da SCMPLIMA, através do SAAS, 
pretende ser um “atendimento de primeira linha que 
responde eficazmente às situações de crise e/ou de 
emergência social, bem como num acompanhamento 
social des�nado a assegurar o apoio técnico, tendo em 
vista a prevenção e resolução de problemas sociais, 
desenvolvendo, para tal, as seguintes a�vidades:

Atendimento, informação e orientação de cada pessoa e 
família, tendo em conta os seus direitos deveres e 
responsabilidades, bem como dos serviços adequados à 
situação e respe�vo encaminhamento, caso se 
jus�fique;

Acompanhamento, de modo a assegurar apoio técnico, 
tendo em vista a prevenção e resolução de problemas 
sociais de cada pessoa e família;
Informação detalhada sobre a forma de acesso a 
recursos, equipamentos e serviços sociais que permitam 
às pessoas e famílias o exercício dos direitos de cidadania 
e de par�cipação social;

Atribuição de prestações de caráter eventual com a 
finalidade de colmatar situações de emergência social e 
de comprovada carência económica;
Planeamento e organização da intervenção social;
Contratualização no âmbito da intervenção social;
Coordenação e avaliação da execução das ações 
contratualizadas.” (Manual Técnico para SAAS, 2016: 11 e 12)

No âmbito da cooperação e ar�culação da RLIS com 
outras en�dades, serviços ou setores da comunidade, foi 
também desenvolvida uma parceria com a Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Ponte de Lima.
Sempre que se verifique a necessidade de uma 
intervenção complementar, devem ser acionadas, em 
parceria, outras en�dades ou setores da comunidade, 
vocacionadas para a prestação dos apoios mais 
adequados, designadamente, da saúde, educação, 
jus�ça, emprego e formação profissional.

Resultados da Intervenção Social
De 1 de dezembro de 2015 a 30 novembro de 2017, 
período que equivale a 24 meses de intervenção social 
da RLIS no concelho de Ponte de Lima, foram atendidos 
e/ou acompanhados um total de 4 358 beneficiários, 
tendo sido cons�tuídos 972 processos familiares.
A RLIS tem verificado que, na maior parte das vezes, são 
as próprias pessoas (inicia�va própria) que acionam o 
acesso ao SAAS apresentando a sua problemá�ca, 
seguindo-se a comunidade informal (vizinhança) ou 
ins�tucional (ex.: encaminhamento pela Segurança 
Social ou por outros setores). 
O gráfico seguinte ilustra as problemá�cas mais 
iden�ficadas nas pessoas e famílias que recorreram à 
RLIS durante os 24 meses de intervenção social no 
território de Ponte de Lima:

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade 
e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir 
uns para com os outros em espírito de fraternidade.” 
Art.º 1.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos

                                                                     A Equipa RLIS
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Rendimento Social de  Inserção - Para quem?
Caraterização titular do RSI

A Equipa do Rendimento Social de Inserção da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, acompanha, atualmente, 
86 agregados familiares, num total de 161 indivíduos. Ao longo dos anos, temos vindo a verificar alterações no perfil 
dos beneficiários do RSI com os quais intervimos, compara�vamente a anos transatos, pelo que nos pareceu 
interessante fazer uma análise da caracterização atual.
Em baixo, encontram-se alguns dados que se reportam ao úl�mo semestre de 2017, nomeadamente quanto à 
�pologia da família, ao género, idade, escolaridade, situação face ao emprego, experiência profissional e situação 
face à habitação do �tular do RSI das freguesias da nossa área de abrangência: Feitosa, Fornelos e Queijada, 
Rebordões Souto, Rebordões Santa Maria, Cabaços e Fojo Lobal, Anais, Calvelo, Correlhã, Seara, Facha, Vitorino das 
Donas, Friastelas, Navió e Vitorino de Piães, Poiares, Ardegão, Freixo e Mato, Vilar das Almas, Sandiães e Gaifar. 
São cada vez em maior número os agregados familiares com apenas um elemento a recorrer a esta prestação social, 
seguidos das famílias nucleares com filhos e nucleares sem filhos. Verifica-se uma ligeira predominância das mulheres 
a solicitar o RSI em detrimento dos homens, ainda que os �tulares do género masculino tenham vindo a crescer. Numa 
análise por faixa etária, o maior número de pedidos do RSI chega de indivíduos com idade compreendida entre os 45 e 
os 60 anos, logo seguido da faixa etária com idade superior a 60 anos. Esta úl�ma tem vindo a aumentar de forma 
significa�va nos úl�mos anos, sendo que nos parece que as crescentes dificuldades na inserção profissional destes 
beneficiários tem contribuído para este facto.
Trata-se, ainda, de uma população maioritariamente com o 4.º ano de escolaridade e com baixa qualificação 
profissional, apesar do inves�mento que tem ocorrido do ponto de vista da frequência de ações de formação 
profissionalizante e com dupla cer�ficação. Rela�vamente à sua situação face ao emprego, verificamos que, apesar 
de uma grande percentagem apresentar problemas de saúde incapacitantes, encontrando-se devidamente 
encaminhado para a obtenção de outro de �po de apoio social, como é o caso da pensão por invalidez, a maioria dos 
�tulares do RSI possui alguma experiência profissional e é desempregada de longa duração, encontrando-se inscrita 
no Ins�tuto de Emprego e Formação Profissional. 
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Titular do RSI: Tipologia da família

 RSI | Rendimento Social de InserçãoATIVIDADES E VALÊNCIAS
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A Equipa do RSI da SCMPL deseja a todos um Santo e Feliz Natal.
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DOENÇAS		PNEUMOCO� CCICAS

1. Descrição
Doenças causadas por Streptococcus Pneumoniae, vulgarmente conhecido por Pneumococcus, é uma bactéria 
patogénica, podendo originar dois �pos de doenças:
a) Doença Pneumocóccica invasiva, que inclui doenças como a Pneumonia e a Meningite;
b) Doença Pneumocóccica não invasiva, que inclui infecções das vias respiratórias superiores, tais como O�te média, 
Conjun�vite e Sinusite. 

1.1 Meningite
E uma infecção das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinal, afectando principalmente crianças com 
idade inferior a 5 anos.
O sintoma mais comum é a febre, podendo ser acompanhada de cefaleias, letargia, vómitos, irritabilidade, rigidez da 
nuca, confusão e desorientação, tonturas e fotofobia.
A meningite pode causar várias complicações e sequelas neurológicas, destacando-se a deficiência audi�va.

1.2 Pneumonia
É a apresentação mais comum nos adultos e corresponde ao aparecimento de uma infecção nos pulmões, cujo 
período de incubação e cerca de 1 a 3 dias.
Os sintomas incluem o aparecimento repen�no de febre, arrepios ou calafrios. Outros sintomas comuns são as dores 
no peito, tosse com expectoração, dispneia, taquipneia, taquicardia, mal estar geral e fraqueza. 1.3 O�te
É uma infecção do tracto respiratório superior menos grave (ouvido médio) que ocorre com frequência em crianças 
com idade inferior a 4 anos.
Os principais sintomas são dor no ouvido, vermelhidão da membrana do �mpano, pús na região externa do ouvido e 
febre.

2. Transmissão
As doenças pneumocóccicas transmitem-se através do contacto directo com as secreções respiratórias (p. ex. 
go�culas dos espirros e tosse).

3. Prevenção
Uma vez que a propagação se faz de forma semelhante à da gripe, as medidas de prevenção são idên�cas e passam 
por:
- evitar locais fechados e mal ven�lados e com elevada densidade populacional;
- evitar o contacto directo com pessoas infectadas e não par�lhar objectos que possam estar contaminados;
- lavar frequentemente as mãos com água e sabão;
- u�lizar lenços de papel uma única vez;
- proteger a boca e o nariz com um lenço de papel ou antebraço quando espirrar ou tossir de modo a evitar a 
propagação das par�culas infectadas.
- no caso dos lactentes, crianças e adultos, existe uma vacina an�pneumocóccica conjugada que se des�na à 
imunização dos mesmos.

E já sabe, não hesite em contactar as Farmacêu�cas da Farmácia Brito, a sua farmácia de confiança, onde 
pode obter estes e outros esclarecimentos!
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Creche de Ponte de Lima

Foi a 20 de Novembro de 1989, que as Nações Unidas adotaram por unanimidade a Convenção sobre os Direitos da 
Criança (CDC), que Portugal ra�ficou em 21 de setembro de 1990: um documento que enuncia um amplo conjunto de 
direitos fundamentais, representando um vínculo jurídico para que, em harmonia, sejam desenvolvidos os aspetos 
�sico, espiritual, psicológico, moral e social de todas as crianças.

A Convenção assenta em quatro pilares fundamentais que estão relacionados com todos os outros direitos das 
crianças: NÃO DISCRIMINAÇÃO - INTERESSE SUPERIOR – PARTICIPAÇÃO - SOBREVIVÊNCIA E DESENVOLVIMENTO.

A Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, através das suas respostas sociais da infância - Creche de Ponte de 
Lima, Creche do Centro Comunitário de Arcozelo e Jardim de Infância – dinamizou uma inicia�va promovida pela 
Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) e transmi�da pelo Sr. Vice-
Provedor e Representante da Ins�tuição na CPCJ de Ponte de Lima, Dr. João Maria Carvalho, como forma de 
amplificação da mensagem da Convenção dos Direitos da Criança: Campanha Nacional “Estendal dos Direitos”.

Apresentamos o resultado final do trabalho desenvolvido pelas crianças que frequentam as respostas da infância da 
Ins�tuição: 

Campanha Nacional ´´Estendal dos Direitos``

ATIVIDADES E VALÊNCIAS



Creche do CCA
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Jardim de Infância 
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O envelhecimento humano é um processo natural. 

Podemos dizer que envelhecer permite estar vivo muito 

tempo, o que abre uma perspe�va de vida mais alargada 

e, consequentemente, abre a hipótese de um dia 

necessitarmos de ser cuidados por alguém.

Cuidar “é um ato individual que prestamos a nós 

próprios, desde que adquirimos autonomia, mas é 

igualmente um ato de reciprocidade que somos levados 

a prestar a toda a pessoa que, temporária ou 

defini�vamente, tem necessidade de ajuda para assumir 

as suas necessidades vitais (…).” (Collière, 1999)

Cuidar… Ser cuidado… Uma dicotomia em que os 

cuidadores de hoje serão os recetores de cuidados 

amanhã… É di�cil pensar em nós próprios como seres 

cuidados por alguém! É dilacerante pensar que amanhã 

serei eu a estar “preso” a uma doença, a uma condição 

de vida com menos autonomia! Mas é também esta 

reflexão que nos permite cuidar do outro como se de 

uma arte se tratasse.

A arte de cuidar...

Sim! Cuidar é uma arte! Uma arte dinâmica, na qual a 

beleza não está como num quadro exposto numa 

galeria. Não é nada fácil para o ar�sta dar forma à sua 

criação, o que vemos no quadro exposto é o resultado da 

sua arte, pelo que na arte dinâmica do Cuidar, a beleza 

está a cada instante nos pequenos atos do dia-a-dia. 

Assim, sendo o Cuidar uma arte, para realizá-lo como tal 

“requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão 

rigoroso, quanto a obra de qualquer pintor ou escultor; 

pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore 

comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do espírito 

de Deus? É uma das artes; poder-se-ia dizer, a mais bela 

das artes!”  (Florence Nigh�ngale, 1871)

No dia-a-dia da ULDM, são várias as a�vidades 

desenvolvidas com o obje�vo de cumprir o Plano 

Individual de Intervenção de cada utente. Este Plano 

permite à equipa ter um rumo conjunto em prol da 

preparação do momento de alta da ULDM. A parceria 

com a Fundação EDP, através do Programa EDP Solidária 

Saúde 2016, tem permi�do a aquisição de material que 

ajuda neste processo de recuperação/manutenção dos 

nossos utentes.  O propósito dos nossos profissionais é o de 

que os utentes se sintam Cuidados, sintam-se parte de nós e 

nos ajudem a pintar a cada dia o quadro da nossa dicotomia 

Cuidar – Ser Cuidado.

 ULDM | Unidade de Longa Duração e ManutençãoATIVIDADES E VALÊNCIAS



Posto isto, neste ato de Cuidar, a cada dia precisamos 

reinventar o processo, inventar novas formas, dar 

significado aos pequenos nadas de cada instante. É nesta 

par�lha diária que conseguimos dar resposta às 

necessidades de quem Cuidamos, que conseguimos 

cumprir obje�vos e devolver o sorriso que um dia esteve 

menos feliz…

Imbuídos no Espírito Natalício, vamos con�nuar a ser 

“Gente que Cuida de Gente”.

                                         Diretora Técnica e Equipa Técnica
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O início do ano escolar
No dia 31 de Agosto passado, depois de um 
me�culoso trabalho de preparação, 
ocorreram reuniões do Provedor com as 
Colaboradoras das valências Creche e Jardim 
e com os Pais e Encarregados de Educação, 
para início das ac�vidades escolares, no dia 1 
de Setembro.
Às Educadoras e Ajudantes de Ação 
Educa�va, o Provedor prometeu ajuda e 
colaboração, lembrando-lhes que, para além 
dos direitos, também têm deveres.
Incen�vou as Colaboradoras a divulgarem o 
Hino da Santa Casa e promoverem-no como 
uma marca de referência e de iden�ficação 
da Ins�tuição, bem como a integrarem o Coro 
d a  I n s� t u i çã o .  P ro m ove u ,  a i n d a ,  o 
desenvolvimento de um trabalho orientado 
para a Cer�ficação da Qualidade.
A Dra. Susana Lima, Diretora Coordenadora, 
conduziu as instruções de orientação para as 
boas prá�cas e para um início de ano escolar 
repleto de sucesso.

NOTÍCIAS BREVES Texto e Fotos: João Maria Carvalho
 

Visitas dos Partidos concorrentes às Eleições Autárquicas
de 01 de Outubro de 2017

A Ins�tuição abriu as portas às delegações dos par�dos concorrentes às autárquicas de 1 de Outubro que o 
propuseram e solicitaram.
Assim se cumpriu o calendário seguinte:
- 22 Agosto 2017, 16:30 – Candidatura PONTE DE LIMA ESTABILIDADE E CONFIANÇA
- 24 Agosto 2017, 17:00 – Candidatura É POSSÍVEL FAZER DIFERENTE
- 21 Setembro 2017, 16:00 – Candidatura PONTE DE LIMA MINHA TERRA

O Provedor, Dr. Alípio de Matos, fez a apresentação da Ins�tuição, referindo a sua história e os seus objec�vos para o 
presente mandato, tendo ouvido, depois, os candidatos, que apresentaram as suas propostas de acção social para o 
próximo quadriénio.
Trocaram-se ideias e apontaram-se sugestões.
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O dia 3 de novembro passado foi de festa para assinalar o 
2º aniversário da entrada em funcionamento do Centro 
Comunitário de Arcozelo, da Ins�tuição. Num jantar 
realizado no Sonho do Capitão, reuniram-se a direcção e 
responsáveis das várias valências da Ins�tuição, 
mostrando a força que a união produz.
O Provedor, Dr. Alípio de Matos, promoveu ainda mais o 
gosto por um trabalho que considerou de excelência, 
referido não só pela convicção dos colaboradores mas 
também pelo feed-back dos utentes e seus familiares. 
Estendeu este elogio a todas as valências bem como aos 
serviços administra�vos e de coordenação.
Com o Hino da Misericórdia cantado por todos deu-se 
con�nuação à festa, no fim da qual se cantaram os 
parabéns e se cortou o bolo de aniversário.

O 2º Aniversário do CCA

NOTÍCIAS BREVES Texto e Fotos: João Maria Carvalho
 

No dia 9 de novembro passado, também a Rede Local de 
Intervenção Social (RLIS) quis comemorar o seu 2º 
aniversário. O espaço escolhido para o jantar foi a Casa 
do Provedor: aí se fez o balanço de dois anos de 
ac�vidade e se trocaram ideias e propostas para uma 
cada vez maior aposta num trabalho de excelência. O 
Provedor, Dr. Alípio de Matos, aproveitou o momento 
para divulgar um levantamento que revela grande 
quan�dade de pessoas, em Ponte de Lima, a 
necessitarem de ajuda ao nível de alojamento em casas 
de acolhimento. Depois de se cantarem os parabéns 
pelo 2º aniversário, fez-se um brinde como forma de 
incen�vo a mais e mais trabalho de ajuda aos mais 
necessitados. 

O 2º Aniversário da RLIS



A D. Miquinhas, que foi registada, após o nascimento, 
com o nome de Maria da Conceição, completou no 
passado dia 30 de Setembro 100 anos de idade. 
Completar um século de vida não é um acontecimento 
vulgar e, como tal, a Mesa Administra�va deu à 
efeméride o relevo merecido.  
Fez-se uma festa condigna à D. Miquinhas: às 16 horas, o 
Pe Dr. José Vilar, Capelão da Ins�tuição, celebrou uma 
Missa de acção de graças que foi concelebrada pelo 
Mesário Pe. Eurico Pinto. A capela da Ins�tuição foi 
pequena para acolher representantes da Direção e dos 
Órgãos Sociais, colaboradores, familiares e todos os 
amigos que se quiseram associar à comemoração do 
aniversário.
Já no espaço do refeitório, es�veram, a animar a festa, a 
Rusga Típica da Correlhã e um grupo de clarine�stas da 
Academia de Música Fernandes Fão que, convidados,  
qu iseram assoc iar-se  à  festa  interpretando, 
respec�vamente, danças e cantares de folclore e peças 
instrumentais para clarinete.
A refeição decorreu em ambiente de animado convívio, 
onde ficou registada, com toda a ni�dez que as imagens 
documentam, o enorme carinho que a Ins�tuição nutre 
pelos seus utentes.
A cerimónia terminou com os parabéns cantados pelos 
presentes e pela par�lha do bolo de aniversário.

100 Anos da D. Miquinhas
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NOTÍCIAS BREVES Texto: João Maria Carvalho
Fotos: Amândio Vieira
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O dia 21 de Outubro foi um dia de reflexão no Centro 

Comunitário de Arcozelo. Incitou-se um convite a todos os 

familiares dos utentes das ERPI’s e Centro de Dia com o intuito 

de fomentar um momento de brainstorming acerca da doença 

de Alzheimer. O convite foi também alargado a outros 

participantes, através da publicitação do mesmo nas redes 

socias da Instituição.

A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa que, lenta e 

progressivamente, destrói as células cerebrais afetando a 

memória e o funcionamento mental. As atividades do dia a dia 

vão-se tornando difíceis de executar pela perda de capacidade 

de organizar a tarefa e consequentemente de a realizar. Assim, 

a pessoa que um dia conhecemos, aos poucos vai deixando de 

nos reconhecer, vai deixando de ser capaz, vai deixando de ser 

a pessoa autónoma e ativa que um dia foi. 

Esta iniciativa surge pela necessidade que se sentiu em 

partilhar o que se sabe acerca da doença que afeta muitos dos 

nossos idosos, e também para que os familiares tivessem 

oportunidade de partilhar as dúvidas, angústias e receios. 

Tertúlia Alzheimer 
NOTÍCIAS BREVES Texto: Mário Ferreira

 Foto: João Maria Carvalho
 

O momento de tertúlia foi orientado pelo Neurologista Dr. Pedro 

Barros, sendo que iniciou com uma exposição acerca da 

doença, seguido de um espaço para que fossem colocadas 

dúvidas e dificuldades sentidas ao interagir com idosos com 

esta patologia.

Estiveram presentes familiares e também pessoas externas à 

instituição com interesse nesta temática, sendo que o feedback 

dos presentes foi positivo, o que contribuiu para o sucesso 

desta iniciativa. 

Santander Totta oferece bicicleta à instituição
O Banco Santander To�a, através da sua agência em 
Viana do Castelo, ofereceu uma bicicleta de ginásio à 
Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima aquando da 
passagem da Volta a Portugal em Bicicleta pela cidade de 
Viana do Castelo, em 9 de Agosto passado. Foi-nos dito 
ser uma prá�ca comum daquele Banco fazer este �po de 
ofertas no princípio e no fim de cada etapa, bem como 
canalizar parte da sua receita para a ajuda a Ins�tuições 
de cariz social.
A receber o presente esteve o Provedor da Ins�tuição, 
Dr. Alípio de Matos.
 



 Sob presidida de Mons. Dr. José Gomes de Sousa, realizou-se no passado dia 18 de novembro, pelas 14h30, uma 
reunião da Assembleia Geral da Ins�tuição,.
Na reunião, que contou com a presença de perto de quatro dezenas de Irmãos, foram tratados os vários assuntos 
agendados na Ordem de Trabalhos e que foram sendo expostos pelo Provedor, Alípio de Matos, para informação e 
análise dos Irmãos presentes. 
Antes da Ordem do Dia, e aprovada a ata da reunião anterior, o Provedor expôs a situação preocupante da diminuição 
substancial da frequência de utentes do Lar de Infância e Juventude D. Maria Pia/S. José, fazendo uma proposta para 
que a Assembleia autorize a Mesa Administra�va a negociar a situação com a Segurança Social a fim de ser encontrada 
uma solução para o preocupante problema que, entre outros, interferirá, por certo, com o futuro do pessoal afeto 
àquela valência. A proposta foi aprovada.
Depois, o Provedor apresentou detalhadamente a situação dos processos em curso, tendo em vista a recuperação da 
ERPI Cónego Correia e o ponto da situação do processo de compar�cipação, por parte da Câmara Municipal de Ponte 
de Lima, com 20% do valor elegível, para o Centro Comunitário de Arcozelo.
Informou ainda da intenção de recuperação do espaço ocupado outrora pelo serviço de Finanças, bem como o de 
alienação de alguns dos imóveis da Ins�tuição.
O Dr. Alípio de Matos informou, ainda, sobre a necessidade de preservação da História apoiando a publicação de um 
livro da Professora Doutora Marta Lobo com o �tulo “A Misericórdia de Ponte de Lima na Idade Moderna: a Mesa, o 
Definitório e a Assembleia de Irmãos”, a ser lançado no Consistório da Irmandade em 16 de dezembro próximo.
Referiu termos feito História, também,  no dia 2 de agosto (dia da Misericórdia) com o lançamento e apresentação do 
Hino da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima com letra de João Maria Carvalho e música de Eduardo Sousa.

Já durante o período da Ordem do Dia, o Provedor, Dr. Alípio de Matos, expôs a situação de aperfeiçoamento do 
Compromisso da Irmandade, com destaque para as propostas de alteração apresentadas pela Seguranças Social, 
tendo ficado decidido completar o trabalho após consulta à UMP.
 Por fim, depois da apresentação e explicação do Plano de A�vidades e Orçamento Ordinário para 2018, pelo Provedor 
da Ins�tuição, depois de ouvido o parecer favorável do Presidente do Conselho Fiscal, Fernando Morais, e de lido o 
parecer posi�vo do Revisor Oficial de Contas, foi subme�do à votação dos Irmãos e aprovado por unanimidade.

Reunião da Assembleia Geral
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NOTÍCIAS BREVES Texto e Fotos: João Maria Carvalho
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NOTÍCIAS BREVES

A Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima deslocou-se a Fá�ma, nas pessoas do  Provedor e Vice-

Provedor, nos dias 18 e 25 do passado mês de novembro, para tomar parte nos trabalhos realizados pela 

União das Misericórdias Portuguesas.
Aí foram tratados, entre muitos assuntos, os relacionados com a acção interven�va da UMP rela�vamente a 

soluções para os incêndios que assolaram o país, na zona de Pedrógão, o que determinou a atribuição de um 

voto de louvor e reconhecimento, já proposto pelo Scretariado Regional de Braga, ao Presidente da UMP,  

Dr. Manuel Lemos.
Foram discu�das soluções para o programa social, para as medidas de autoprotecção, protecção de dados e 

sustentabilidade nas Misericórdias.
Foi ainda aprovado, por unanimidade, o Plano de A�vidades e Orçamento para 2018.

Conselho Nacional e Assembleia Geral da UMP

Texto e Fotos: João Maria Carvalho
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NOTÍCIAS BREVES Texto e Fotos: João Maria Carvalho
 

A Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, dando cumprimento ao estabelecido na alínea e) do ar�go 13º do seu 

Compromisso, celebrou na sua Igreja da Misericórdia, no passado dia 18 de novembro, às 11h00, exéquias anuais por 

alma de todos os Irmãos e benfeitores falecidos.
Com a igreja cheia de fiéis, desde os sacerdotes presentes, em grande número, passando pelos membros dos Órgãos 

Socias da Ins�tuição, colaboradores e utentes, até aos Irmãos e pessoas devotas, o capelão, José Correia Vilar, 

invocando a razão de ser daquela cerimónia, usou uma imagem para explicar que o cemitério não é o des�no dos 

cristãos, e que a nossa fé nos remete para um des�no mais além. Explicou que o que fizeram os nossos antepassados, 

sem que lhe conheçamos os nomes ou as caras, deve ser reconhecido por nós, apenas como cristãos, seres de 

passagem por esta vida, em que a morte significa apenas uma passagem para a outra vida.

Exéquias - Cumprimento do compromisso



Reunião Ordinária do Secretariado Regional da UMP
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NOTÍCIAS BREVES Texto: Susana Lima 
Fotos: João Maria Carvalho
 

No passado dia 27 de outubro decorreu no Hospital de S. José da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez a 
reunião do Secretariado Regional da União das Misericórdias Portuguesas de Viana do Castelo, presidida pelo 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, Dr. Alípio Gonçalves de Matos. 
Depois de um agradecimento a todos os presentes e de um elogio ao Presidente da União das Misericórdias 
Portuguesas (UMP), Dr. Manuel de Lemos, pelo trabalho em defesa dos interesses das Misericórdias, foi sublinhado o 
esforço do Vogal do Secretariado Nacional da União das Misericórdias, Dr. Cardoso Ferreira, por “vir até nós ajudar-
nos a resolver os problemas”.
Foram trocadas experiências e analisados assuntos comuns a todas as Misericórdias do distrito, entre eles o Acordo 
Cole�vo de Trabalho (ACT) em vigor, a revisão dos Compromissos, a situação atual do Pré-Escolar e posição da 
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE), bem como a incerteza de vários Protocolos estabelecidos 
com a Segurança Social (RSI, Can�na Social e RLIS).
O Dr. Manuel de Lemos reforçou a importância da requalificação dos equipamentos das Misericórdias, 
necessariamente através de candidaturas no âmbito do Fundo Europeu para Inves�mentos Estratégicos (FEIE) - Plano 
Juncker, entre outras candidaturas que, entretanto, poderão surgir no Quadro Comunitário.
Seguiu-se a apresentação do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo da Energia Elétrica (PPEC 2017-2018), por 
parte do técnico da Agência Regional de Energia e Ambiente (Area Alto Minho), Eng.º Pedro Costa, para 
implementação de medidas que visam melhorar a eficiência no consumo de energia elétrica, através da submissão de 
candidaturas à EDP Comercial.
O Presidente do Secretariado concluiu os trabalhos apresentando orientações de compromisso e conduta para 
uma boa gestão das Misericórdias, com exemplos bem esclarecedores.
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Extratos de Deliberações da Mesa Administrativa

Aprovação do programa para a comemoração do 
“DIA DA MISERICÓRDIA”..
Autorizar que alunos da Universidade Fernando 
Pessoa frequentem estágios na área de 
enfermagem.
Deliberar aditamento de trabalhos a mais ao 
orçamento para restauro do retábulo da Capela 
de Nossa Senhora de Penha de França.
Deliberar sobre prorrogação do prazo de 
arrendamento da Quinta de Anho-Bom.
Deliberar sobre venda de madeira de pinho bravo 
em diversas propriedades da Ins�tuição.
Adjudicar transporte das crianças para a praia de 
Carreço durante a época balnear.
Adjudicar execução e colocação de placa 
informa�cva do Centro Comunitário de Arcozelo.
Admi�r no Lar de Jovens D.ª Maria Pia/S.José um 
jovem de 15 anos de idade e no Centro de Dia um 
senhor de 81 anos de idade.
2017.07.18:
Aderir à Zona de Intervenção Florestal (ZIF) 
Monte da Nó e Padela.
Admissão de uma senhora na Irmandade.
Renovar contrato com a empresa PREVIFORM 
(Segurança e Higiene no Trabalho) para o 
próximo biénio.
Renovar três contratos de trabalho a termo. 
Deliberar aprovar a letra do Hino da Misericórdia 
de autoria do Exelen�ssimo senhor Dr. João 
Maria de Matos Carvalho e Vice- Provedor da 
Mesa Adminsitra�va desta  Santa Casa.
Admi�r na ERPI “Cónego Correia” um utente e no 
Centro de Dia uma senhora.
2017.08.01: 
Admi�r o senhor Dr. Paulo Moreira, Secretário-
Geral do Secretariado Nacional da 
 União das Misericórdias Portuguesas, como 
Irmão desta Santa Casa.
A d j u d i c a r  e x e c u ç ã o  e  c o l o c a ç ã o  d e 
armáio/ficheiro não Serviço “RLIS” (Rede Local 
de Inserção Social).
Adjudicar execução e colocação de três portas 
exteriores no edi�cio/sede da  Ins�tuição.
2017.08.16:
Adjudicar  a venda de oito lotes de terreno 
urbanizados no loteamento de Merim.
Adjudicar obras de reparção e beneficiação nas 
respostas sociais da Infância.
Proceder a obras de adaptação do rés-do-chão 
esquerdo do edi�cio/sede da Ins�tuição para 
instalação dos serviços administra�vos.
Tomar conhecimento do agradecimento dos 
familiares de ex-utente que esteve internado na 
U L D M  ( U n i d a d e  d e  L o n g a  D u r a ç ã o  e 
Manutenção). 
Aprovar um Voto de louvor ao autor da letra do 
Hino da Misericórdia , senhor Dr.  João Maria de 
Matos Carvalho,Vice-Provedor da Mesa 
Administra�va desta Santa Casa e ao compositor 
da música  Professor, Eduardo Neves de Sousa e 
um reconhecido agradecimento à senhora 
Doutora Vera Fonte pela organização na 
apresentação do Hino e na solenização de 
eucaris�a, bem como a todos os atores que 
interpretaram o hino e os cân�cos da Missa.
2017.08.29:     
Contratar uma técnica de enfermagem para 
prestar serviços daquela especialidade na ULDM 
do Centro Comunitário.
Consulta a Ins�tuições financeiras sobre taxa de 
juros para cons�tuição de depósitos.

2017.07.04 a 2017.11.21

Consulta às Ins�uições financeiras para 
colocação de TPA.
Consulta para aquisição de 100 catres para a 
Crcehe da Vila Morais.
Consulta para aquisição de colchões para mudas 
e para aqusição de cadeiras de apoio à 
alimentação para a creche da Vila Morais.
Aprovar proposta de Regulamento Interno da 
ULDM.
Aprovar Plano de A�vidades  e Relatório de 
Avaliação do Plano Anual de A�vidades das 
respostas sociais da infância.
A p r o v a r  c e r � fi c a ç ã o  d e  q u a l i d a d e  – 
procedimentos de gestão de controlo da 
informação documentada de gestão estratégica 
da Ins�tuição, processo de candidatura e 
admissão, plano individual, cuidados pessoais e 
de saúde, plano anual de a�vidades, projeto 
educa�vo e projeto pedagógicop/curricular de 
grupo, referentes ao setor da infância. Aprovar 
proposta de organização das valências da 
infância, cons�tuição de grupos e distribuição de 
recursos humanos.
Adjudicar a editora “Edições Húmus” orçamento 
para editar o Livro de autoria da  professora 
doutora Marta Lobo “ O Exercício do Mando – A 
Misericórdia de Ponte de Lima na Idade 
Moderna, a Mesa, o Definitório e a  Assembleia 
de Irmãos”.
Adjudicar obras de beneficiação em 3 lojas 
situadas nas traseiras dio edi�cio/sede da 
Ins�tuição.
Admi�r  na ERPI  “ Cónego Correia” três utentes e 
no Centro de Dia outros três utentes. 
2017.09.13:
Tomar conhecimento do despacho que recaíu 
sobre a candidatura ao fundo Rainha D.ª  
Leonor/2017, que informa “dado meios 
disponíveis no corrente ano, ainda não tem 
p o s s i b i l i d a d e  d e  s e r  a d m i � d a  p a r a 
financiamento.”
Autorizar a realização da comemoração do 
centenário da utente, senhora Maria da 
Conceição “Miquinhas” no próximo dia 30 de 
setembro na ERPI  “Cónego Correia”. 
Arrendar apartamento T2 , sito no 2.º andar do 
edi�cio sito na rua General Norton de Matos, n.º 
477.
Admi�r  na ERPI  de Arcozelo” um utente e no 
Centro de Dia  três utentes.     
2017.09.26: 
Adjudicar propostas para ministrar a�vidades 
curriculares na valência  Pré-Escolar durante o 
ano le�vo.
So l i c i ta r  proposta  de  orçamento  para 
fornecimento e colocação de pavimento vinicolo.
Admi�r uma utente para a ERPI do Cwentro 
Comunitário e dois utentes para o Centro de Dia.
Tomar conhecimento da saída de 4 jovens do Lar 
S. José/D-ª Maria Pia.
2017.10.10:
Tomar conhecimento da oferta do l ivro 
“HISTÓRIA DO DIA DO COMBATENTE LIMIANO”
Apreciar a proposta de um interessado e 
deliberar sobre a venda da Quinta da Cavada.
Adjudicar serviço para isolamento das varandas 
do edi�cio/sede para eliminar infiltrações de 
águas pluviais.
Solicitar estudo técnico para proceder a obras de 
segurança das coberturas das an�gas, oficinas de 
serralharia e carpintaria na Vila Morais.
Tomar conhecimento da saída de 1 jovem do Lar 
S.José/D.ª Maria Pia.

2017.10.24:
Submeter candidatura para alargamento das 
lotações da ERPI e da Creche do Centro 
Comunitário.
Adjudicar proposta para colocação de pavimento 
vínicolo no recreio e refeitório do Jardim de 
Infância.
Deliberar sobre movimentação de trabalhadores 
entre as resposta sociais.
Renovação de um contrato a termo certo e 
contratação de uma unidade a termo incerto.
Admi�r cinco crianças para frequência da Creche, 
uma senhora para a ERPI de Arcozelo e outra para 
ao Centro de Dia.
Aprovar o Plano de A�vidades e Orçamento 
Ordinário para 2018.
Deliberar sobre as condiçôes de venda da Quinta 
da Cavada, na freguesia da Facha.
Analisar o ponto de situação do funcionamento 
do Lar de Jovens, cuja lotação  atual é de 8 jovens 
e tende a diminuir o que é um indicador de 
possível encerramento.
Agendar realização da Assembleia Geral da 
Irmandade para o dia 18 de novembro próximo, 
às 14 horas.
Agendar celebração de exéquias por todos os 
Irmãos, beneméritos e benfeitores falecidos para 
o próximo dia 18 de novembro às 11 horas.
2017.11.07 :
Agendar para o dia 16 de dezembro o 
lançamento do Livro “A Misericórdia de Ponte de 
Lima na Idade Moderna: a Mesa, o Definitório e a 
Assembleia de Irmãos” da autoria da Professora 
Doutora, Maria Marta Lobo de Araújo”.  
Adjudicar equipamento hospitalar para a ERPI do 
Centro Comunitário.
Tomar conhecimento da cessação de funções do 
supervisor do Lar de Jovens.
Renovar sete contratos de trabalho a termo.
2017.11.21:
Admissão de dois senhores na Irmandade. 
Adjudicar aquisição de atoalhados para as 
respostas sociais da Infância.
Adjudicação de fornecimento e colocação de 
pavimento no Jardim de Infância.
Abrir concursos para fornecimentos de bens  e 
serviços para 2018.
Aprovação do projeto, cederno de encargos, 
abertura de concurso e cons�tuição de júri para a 
empreitada de reconfiguração e reabilitação da 
ERPI “Cónego Correia”.
Aprovar projeto de remodelação do Lar de 
Jovens “D.ª Maria Pia/S.José”.
Adjudicar proposta para execução do Bole�m 
Informa�vo n.º 34.
Aderir e par�cipar no projeto “Inovação Social – 
Parceria para o Impacto” Projeto Linguagem Oral 
– Avaliar para Intervir, lançado pela APCVC 
(Associação de Paralisia Cerebral de Viana do 
Castelo)
Aprovar o Projeto Educa�vo e Plano Anual sobre 
a temá�ca “Fala Comigo” para desenvolver no 
ano le�vo 2017/2018 nas respostas sociais da 
Infância.
  
Serviços Administra�vos da SCMPLIMA-
2017.11.22

2017.07.04
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