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FICHA TÉCNICA

CAPA
Pintura em madeira, representando uma cena de 
Natal, com os pastores adorando o Menino. 
A pintura vai ser objeto de restauro e de estudo, 
razão pela qual não lhe fica atribuído um autor. 
Nesta circunstância, e até que o estudo fique 
concluído, poderá intitular-se “A ADORAÇÃO DOS 
PASTORES”.
Trata-se de um quadro com 213,5 cm de altura por 
121,5 cm de largura, das últimas décadas do século 
XVII ou primeiras do século XVIII (1680-1730...). em 
que estão representados dois pastores, um deles 
com um cordeiro no colo, São José, Nossa Senhora 
e o Menino, animais alusivos ao presépio, outra 
figura que também será objeto de estudo, seis an-
jos envolvidos por uma faixa com a inscrição “GLO-
RIA IN ALTISSIMIS DEO”.
O quadro encontra-se exposto na Igreja da Mi-
sericórdia da Santa Casa da Misericórdia de Ponte 
de Lima.

FOTO: Amândio Vieira.
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Momentos difíceis e de luta

Este boletim informativo devia ter sido publicado em agosto, mas 
tal não foi possível devido aos constrangimentos provocados 
pela covid-19. Assim, surge agora, agregando dois números, o 
de agosto e o de dezembro.

O tema deste editorial será uma abordagem ao que se passou 
e se passa na instituição durante estes tempos de pandemia, a 
resposta dada ao flagelo e as suas consequências.

Na Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, logo que tivemos 
conhecimento da propagação do vírus, foram tomadas medidas 
de prevenção, como a aprovação dos planos de contingência 
para as várias valências, o encerramento das visitas à Estrutura  

Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), à Unidade de Cuidados Continuados e Lar de Jovens, 
a suspensão das frequências das Creches, Jardim de Infância e Centro de Dia, e a formação e 
aquisição de equipamentos de proteção individual para os colaboradores.

Desde o primeiro momento, a Instituição mantém uma atitude dinâmica e proactiva, concretizada 
na comunicação constante entre a Provedoria e os responsáveis das valências, antecipando 
as medidas de contingência e não agindo de forma reativa à situação. A decisão de suspender 
as visitas nas valências residenciais, quando ainda se estava a ponderar essa necessidade por 
parte das entidades competentes, é um bom exemplo. 

Quanto à valência Centro de Dia, atendendo a que os seus utentes poderiam ser agentes transmissores 
do vírus, numa primeira fase, foi montada uma sala específica para a sua atividade, separada 
da ERPI, de modo a evitar qualquer contacto com os utentes residenciais. Após o encerramento 
dos centros de dia, de imediato a Instituição entrou em contacto com todos os familiares dos 
utentes para averiguar a necessidade de prestação de cuidados de higiene e de fornecimento 
da alimentação nos seus domicílios,  situação que ainda se mantém, pois, estando o Centro de 
Dia acoplado numa ERPI, não tem condições para ser reaberto. 

Após o encerramento das valências da infância, no dia 13 de março, uniram-se todos os esforços 
no sentido de mobilizar as educadoras e as ajudantes de ação educativa para prestarem apoio 
à atividade das valências sénior. 

Não obstante algumas dessas colaboradoras terem recorrido aos certificados de incapacidade 
temporária e/ou terem necessidade de acompanhar os filhos menores de doze anos, mobilizaram-se 
as restantes para prestarem serviços nas valências sénior, o que foi uma experiência gratificante, 
já que os idosos sentiram menos o isolamento por terem um acréscimo de atividades. Foi, assim, 
possível minimizar o impacto psicológico do confinamento provocado pelo enorme desgaste 
quer de utentes quer de colaboradores, devido ao fecho das visitas “normais” e à proibição dos 
utentes saírem das valências.
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Durante estes meses, as ERPI’S e a Unidade de Cuidados Continuados estiveram sob vigilância 
reforçada e permanente, e os colaboradores foram consciencializados para a possibilidade 
de serem o elo transmissor do vírus do exterior para o interior das estruturas. Assim, tem-
se atualizado os planos de contingência, corrigido algo menos correto e feito um constante 
acompanhamento e motivação das equipas. 

A Mesa Administrativa procurou um acompanhamento ainda mais próximo da evolução da 
atividade da Instituição, realçando o grande profissionalismo, a entrega e o empenho dos 
colaboradores, por exemplo na aceitação de alteração dos horários de trabalho, na criação 
das “equipas em espelho”, na organização de grupos de trabalho semanal de 12 horas diárias, 
bem como no cumprimento rigoroso dos procedimentos previstos no Plano de Contingência. 

Se, nos primeiros meses da pandemia, as crianças das valências Creche e Pré-primário deixaram 
de ter o convívio com os seus pares, o reinício das atividades e o início do novo ano letivo terminou 
com esse constrangimento. O mesmo não se pode dizer dos jovens utentes do lar e dos idosos 
do Centro de Dia, das ERPI’S e da Unidade de Cuidados Continuados.

No lar de jovens, incentivou-se a uma maior participação em atividades de ocupação de tempos 
livres e proporcionou-se o contato com os familiares através de meios audiovisuais. Com o início 
das aulas, a situação destes jovens voltou, em parte, à normalidade. 

As consequências para os utentes e familiares foram, e continuam a ser, gravosas para o seu dia 
a dia, com especial incidência no seu conforto físico e psicológico. Face à proibição e limitação 
de visitas dos familiares às ERPI’S e Unidade de Cuidados Continuados e para minimizar o 
isolamento, além das atividades normais, adquiriram-se tablets para promover a comunicação 
com os familiares, por videoconferência.

No momento atual, com o aumento de surtos, apesar de todos os cuidados, fomos atingidos 
na ERPI do Centro Comunitário de Arcozelo pela infeção de utentes e colaboradores, a quase 
totalidade assintomáticos. De imediato, foram ativados todos os procedimentos para minimizar 
os efeitos.

Estamos conscientes de que iremos ganhar esta batalha e, no final, a guerra, pois, com Fé e 
Esperança, continuaremos a praticar o Amor/Caridade/Misericórdia.

Que Jesus Cristo e Sua Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora da Misericórdia, nos protejam.

O Provedor,
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O presente ano tem sido um período de muita incerteza e com vários constrangimentos provocados 
pela pandemia da Covid-19.

 Apesar de todos os condicionalismos, desde o início do ano e até à presente data procedeu-se 
ao seguinte:

- Aprovação, apresentação da candidatura e do projeto de Recuperação do edifício da Creche 
de Ponte de Lima e do Jardim de Infância, que ainda aguarda o parecer favorável do Instituto 
da Segurança Social. 

- Face ao indeferimento da candidatura efetuada pela Instituição para a recuperação da Igreja da 
Misericórdia, procedeu-se à limpeza dos telhados, pinturas das fachadas, portas e caixilharias 
e algumas reparações necessárias na mesma igreja, por administração direta.

- Adesão ao novo programa, que levou à celebração do  Acordo de Cooperação Atípico entre 
a Instituição e o Instituto de Segurança Social, designado por Serviço de Atendimento e 
Acompanhamento Social (SAAS). Trata-se de um serviço semelhante à anterior Rede Local de 
Intervenção Social (RLIS), mas que integra menos colaboradores: uma Psicóloga, uma Assistente 
Social e uma Coordenadora

- Apresentação da primeira revisão orçamental que incluiu uma verba de 150.000,00€ para a 
eventual conservação do Bairro da Misericórdia, dada a necessidade de recuperação daqueles 
edifícios. 

- Conclusão da empreitada da Erpi Cónego Correia e edifício das Finanças.

- Compra de equipamentos e mobiliário para a Erpi Cónego Correia.

- Abertura do concurso e consequente adjudicação da obra de reconversão do primeiro andar 
da chamada casa dos Malheiros em 4 apartamentos t/1.

- Limpeza e recuperação da fachada do bloco A da Praceta Vieira de Araújo.

- Deliberação da venda de vários equipamentos obsoletos, duas viaturas de transporte de 
passageiros de 9 e 20 lugares, carrinha de caixa aberta, trator e utensílios e máquinas de carpintaria.

- Arrendamento da quinta do Outeiro, em Moreira do Lima, e uns terrenos na Facha.

- Abertura do concurso para a aquisição de EPI - equipamentos de proteção individual e desinfeção, 
devido à pandemia, com o consequente do aumento exponencial das despesas de material 
corrente.

Alípio de Matos (Provedor)
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Capelania

A palavra “pandemia” (que 
também se pode conjugar 
como “pandemónio”) tem 
no seu significado “assem-
bleia de demónios”, “indi-
víduos que se juntam para 
praticar o mal” “desordem”, 

“confusão”, “balbúrdia” ... Mas isto significa na origem (dos 
vírus pandemónicos”) ou na consequência provocada nos 
humanos pela atuação dos vírus pandemónicos (entende-
mos que atingem muita gente...)?

O Papa Francisco, logo no início da pandemia, disse-nos 
que esta situação nos colocava a todos “no mesmo bar-
co”. Houve quem contestasse, dizendo que alguns teriam 
mais posses para se defender do vírus do que outros..., 
mas o certo é que ele não tem escolhido raças, idades (±), 
condições sociais, climas... etc. Lembra-me esta compara-
ção a estória judaica: seis homens num barco a remar, 
quando um começa a fazer, com o canivete, um buraco no 
fundo do barco debaixo do seu banco; reprovado pelos 
colegas, ripostou serena e convictamente (?): “que tendes 
a ver com isso? Não estou a fazer o buraco debaixo do 
meu banco”?!

Na verdade, é uma lição muito séria e profunda: a atitude 
que temos perante a pandemia não apenas afunda quem 
é irresponsável, mas a todos... assim como o seu cuidado 
e tratamento atinge e salva a todos...

Que lições poderemos tirar desta pandemia que nos está 
a atingir? Outras houve, mas não deixaram guião de com-
portamentos nem de atitudes consequentes, posteriores 
ou transformações que provocaram; ainda é cedo para 
tirarmos conclusões da pandemia do Covid-19. Mas po-
demos já refletir em algumas, para o mundo, a igreja, a 
família e cada um individualmente:

1. Começar por fazer um grande silêncio contemplativo 
sobre o que se passa, sobre nós mesmos, as possibilida-
des, atitudes perante a vida, o mundo, a igreja, a família... 
que valores e opções nos têm orientado e galvanizado?! 
Tal reflexão levar-nos-á, de certeza, a algumas conclusões.

Capelania
Pandemia – “Todos no mesmo barco” (?)
José C. Vilar  (Capelão)

2. O fim de um mundo em que os humanos se pensa-
vam “superpotentes”, dominadores - através da ciência e 
da tecnologia - de tudo e de todos... afinal percebemos 
a nossa impotência, pequenez, incapacidade, incerteza, 
insegurança, dependência e fragilidade... nada está nas 
nossas mãos, muito menos a vida.

3. Um mundo e uma igreja que estejam em saída – que 
sejam mais “santos”: este é o que sai de si mesmo e se 
põe a caminho ao encontro dos outros – para se aproxi-
mar (igreja “de campanha”) das fragilidades dos outros, 
resistindo a narcisismos e egoísmos (a vir tão ao de cima 
no cuidado de cada um com medo do contágio do vírus da 
pandemia... cuidado! Não nos tornemos ilhas: precisamos 
dos outros e os outros precisam de nós!).

4. Utilizar o espírito de criatividade – com ajuda do Espí-
rito Santo – para os (imensos) tempos livres, a sós, sem 
desperdiçar, utilizando equilibradamente (!) a comunica-
ção em presença e a digital, garantindo a qualidade dos 
relacionamentos.

5. Passar de intervenções social e eclesialmente de gran-
des estruturas e organizações, por vezes anónimas e, 
consequentemente, apáticas, para uma ação mais des-
centralizada, em pequenos grupos de proximidade, mais 
responsáveis pela manutenção e desenvolvimento hu-
mano, social e eclesial sem tanta dependência (por ve-
zes, subserviência...) em relação à “estrutura” organizada, 
mantendo, no entanto, a fidelidade aos princípios e valo-
res, à comunhão e à unidade.

Deveremos resistir à tentação de absorver e integrar a 
“confusão”, “balbúrdia” criada na existência e propagação 
do presente vírus, transformando as maleitas físicas so-
fridas (em si ou nos familiares ou próximos) em efeitos e 
atitudes prevalentes de caráter pessoal, social e, inclusive, 
organizativo, de uma nova (des)ordem mundial para, ao 
contrário, fazermos prevalecer a esperança e a solidarie-
dade de pertença e comum destino de todos (“Fratelli”) os 
humanos nesta terra.
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Adelino Tito de Morais (Secretário da Mesa Administrativa)

No âmbito da nos-
sa modesta colaboração 
para este Boletim Infor-
mativo, escolhemos para 
esta edição um aponta-
mento sobre a principal 
unidade de saúde do con-

celho, e a segunda da região do Alto Minho.

O motivo, foi reordenar pesquisas efetuadas em tem-
pos, completar algumas notas e prosseguir com mais in-
formação sobre a origem e evolução do primeiro hospi-
tal construído de raiz pela Santa Casa da Misericórdia de 
Ponte de Lima, entre os anos de 1952 – 58.

x        x        x

Registe-se que a proposta de existência dum novo 
hospital aconteceu há já mais   de dez dúzias de anos, pois 
em 1892, aquando Provedor da instituição o capitalista 
e grande benemérito local João Francisco Rodrigues de 
Moraes (1851-1936), lançou as bases para tal empreen-
dimento1.

A subscrição foi iniciada por ele mesmo, associando-se 
outros conterrâneos, nomeadamente o compadre Fran-
cisco António da Cunha Magalhães, proprietário do antigo 
Paço do Marquês (de Ponte de Lima), o Juiz José Manuel 
de Brito Cício2, entre outros.

Mas, como linguagem corrente, tudo ficou na gaveta! 
Todavia, no ano de 1947, liderando a Mesa Administrativa 
o Dr. Eduardo Malheiro3, o assunto volta à ribalta, e desta 
vez com sucessivas vitórias.

1 A Inauguração das Obras do novo Hospital, no semanário local Cardeal 
Saraiva, ano XLII, número 1638, Ponte de Lima, 9 de Julho de 1953.

2 José Manuel de Brito Cício (1840 – 1918), Licenciado em Direito e Juiz em 
Valença do Minho, oriundo da Quinta de Martim, freguesia de Calheiros, 
Ponte de Lima. Fixou-se na sede do concelho, ampliando a residência do 
“brasileiro” Domingos José da Silva Machado, no Largo da Regeneração, 
depois legada a D. Maria Rita de Magalhães Barros de Araújo Queirós, e 
conhecida como Casa do Chafariz, que lhe ficava defronte, até ser desloca-
do para o Largo de Camões em 1930-193.

3 Eduardo Augusto Correia Malheiro Pereira Peixoto, natural de Viseu, 
(1908 – 196?), Licenciado em Ciências Histórico – Filosóficas, casou em 
Ponte de Lima, terra de seus ascendentes paternos. Foi proprietário da 
Casa das Torres, na freguesia da Facha, e continuador da obra, incompleta 
Aspectos da Nossa Guerra dos Cem Anos, da autoria de seu irmão Francisco, 
advogado e investigador limarense, falecido em 1959.

Assim, a 8 de Julho do supracitado ano, decorre uma 
reunião e visita ao local de implantação da hospital do 
técnico designado pela Comissão de Construções Hospi-
talares, na sequência de encontros e comunicação troca-
da com o Governador Civil Francisco Sieuve de Seguier 
Soares4. Três meses decorridos, e com arquitecto já desig-
nado, de seu nome António de Brito5, docente da Escola 
Superior de Belas Artes do Porto, a elaboração do projec-
to avançou em estrita colaboração com a autarquia presi-
dida pelo Dr. Francisco Pereira Zagalo6.

A planificação do arrojado investimento da Mesa Ad-
ministrativa prosseguia! Aos 16 de Março de 19507, delibe-
rou-se adquirir uma parcela com 11.650 m2 na quinta das 
Hortas ou do Olho Marinho, para instalação do hospital. 
Em 9 de Abril, reunia a Assembleia Geral da Irmandade 
para deliberar a compra por 200 mil escudos (mil euros 
aproximadamente) ao seu proprietário, João Fiúza da Ro-
cha, residente em Arcozelo8. E, em 17 de Maio,9 a direcção 
aprova a compra do supracitado espaço agrícola para o 
fim desejado.

Todavia, surgiria um impasse: a falta de uma planta 
de urbanização do local, pelo que o Provedor Eduardo 
Malheiro, no seguimento de acordado com o município,

4 De seu nome completo Francisco Sieuve de Seguier de Campos de Aze-
vedo Soares, natural de Caminha (1907 – c. 1975), Licenciado em Direito, 
foi nomeado representante do Governo no distrito em 27 de Outubro de 
1944, tendo exercido no ano anterior o cargo de Juiz em Ponte de Lima e 
depois Secretário das Obras Públicas. Durante quatro anos foi Governador 
Civil de Viana do Castelo, mas seguiria a carreira de magistrado, ocupando 
entre 1966 – 1974 a presidência da Relação de Coimbra.

5 António Maria Cândido de Brito (1904 – 1989), exerceu funções oficiais 
na Câmara do Porto, e autor de vários projectos de moradias e conjuntos 
habitacionais na cidade.

6 Liderou a Edilidade local apenas dois anos (1947 – 1948), tendo sido exo-
nerado a seu pedido, conforme publicação no Diário do Governo, II Série, 
número 209, de 2 de Setembro daquele último ano do mandato.

7 AHSCMPL – Livro de Actas da Mesa Administrativa de 195/1951, a fls 2vº 
e 3.

8 Além da Quinta do Olho Marinho, o benfeitor João Fiúza da Rocha, re-
gressado do Brasil após alguns anos de permanência como negociante, 
comprou também a do Poço, na freguesia de Arozelo para sua residência. 
Os Limianos devem entre outros actos filantropos, a este torna – viagem 
além Atlântico, a oferta da Torre da Capela de Nª Sª da Luz (Arcozelo) e o 
lustre de cristal no centro da Igreja Matriz de Ponte de Lima.

9 Idem, a fls 6 vº.

HOSPITAL DA MISERICÓRDIA 
(OU CONDE DE BERTIANDOS)
Síntese Histórica
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contactou o arquitecto Januário Godinho10 para elabora-
ção de tal instrumento de trabalho.

Um interregno assinalará a existência duma moderna 
unidade de saúde no concelho11, só retomada na pro-
vedoria do Limianista Dr. Filinto Elísio de Morais, pois a 
gestão transitória liderada pelo Mesário mais velho, João 
Evangelista Caldas da Costa durou apenas alguns meses.

Assim, em dia de S. Pedro de 1953, os conterrâneos e 
o Alto Minho assistiam a uma nova fase do dossier novo 
hospital em Ponte de Lima! É que, a 29 de Junho, celebran-
do S. Pedro, “com mais de dez mil pessoas” e autorida-
des regionais e locais, designadamente o jurista Francisco 
Cyrne de Castro, representante do governo, foi lançada a 
primeira pedra da idealizada unidade de assistência. 

Mas, face a novos rumos na saúde e medicina, bem 
como modelos de gestão hospitalar, o Hospital Conde de 
Bertiandos seria posteriormente melhorado considera-
velmente quanto a instalações e serviços.

A proprietária do imóvel, através de colaboração com 
o Ministério da Saúde, tutelado pela Doutora Leonor Bele-
za, colaborava nos novos rumos daquele equipamento de 
assistência no Alto Minho.

10 Nome cimeiro na moderna arquitectura portuguesa, natural de Válega, 
Ovar (1910 – 1990), ora por trabalhos oficiais, ora particulares, no conti-
nente e Madeira, foi autor do projecto para o Liceu Nacional de Viana do 
Castelo (1942), hoje Escola Secundária de Santa Maria Maior, que frequen-
tamos nos anos 80, de sedes de tribunais, aquando do contrato para Ponte 
de Lima, Januário Godinhopreparava (1949 – 1951) também o Plano de 
Urbanização para a Estância Sanatório do Caramulo.

11 De acordo com informação publicada pelo Provedor Dr. Eduardo Ma-
lheiro, em 31 de Dezembro de 1946, a instituição tinha a depósito na Cai-
xa Geral de Depósitos, a quantia de fundo de Construção do Hospital de 
182.642$85 euros, cuja receita arrecada incluía donativos e verba prove-
niente de leilão de parte do recheio do Solar de Bertiandos, realizado em 
Lisboa. (Cf UM RELATÓRIO da Comissão Administrativa da Santa Casa da 
Misericórdia de Ponte de Lima, Ponte do Lima, 1948, págs 24 e 25.

O Conselho de Administração do hospital, presidido 
pelo médico João Araújo Pimenta (também Diretor Clíni-
co), coadjuvado pelo Engº João Inácio Barreto, como Admi-
nistrador Delegado e Manuela Pontes como enfermeira 
directora, em parceria com a Mesa Administrativa lidera-
da por Fernando Calheiros (também Presidente da Câma-
ra Municipal), proporcionaram melhor funcionamento da 
cinquentenária construção.

Assim, com um orçamento na ordem de um milhão 
de euros, a obra repartiu-se por ampliação, aprovação de 
um Plano de complementariedade com o Hospital de San-
ta Luzia na capital do distrito, com existência de cirurgia 
ambulatória e consultas externas de especialidades cirúr-
gicas, e serviços de reumatologia, medicina física e reabili-
tação. Aconteceram depois contactos intensos com o sau-
doso Secretário de Estado Adjunto, Prof. Albino Aroso.12

Posteriormente, outras remodelações governamen-
tais no nosso hospital, integrando-o numa EPE (Entidade 
Pública Empresarial) e fundando a ULSAM (Unidade Local 
de Saúde do Alto Minho)13, juntamente com a de Viana do 
Castelo, uma dúzia de Centros de Saúde, entre outras uni-
dades, superiormente dirigida pelo Dr. Franclim Ramos, 
têm permitido um contínuo desejo de eficácia para com 
toda população abrangente, num território com cerca de 
250 mil habitantes.

12 Albino Aroso Ramos (1923 – 2013) foi Secretário de Estado Adjunto da 
Saúde no XI Governo Constitucional, e reconhecido docente universitário e 
médico do Hospital de Santo António, Porto. Na vigência do seu mandato, 
acentuadamente nos anos 1993 / 93 o Conselho de Administração do Hos-
pital Conde de Bertiandos beneficiou do seu empenhamento na melhoria 
das instalações e serviços, dignificando assim o local de trabalho de todos 
os colaboradores e os utentes.

13 Decreto Lei número 183/2008, de 4 de Setembro.  Só o funcionamento 
de consultas externas funciona com um total de 102 gabinetes, dos quais 
22 no hospital de Ponte de Lima /Conde de Bertiandos, numa gestão re-
partida com o de Santa Luzia, registe-se.
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José Cândido Pereira Mota (Colaborador)

De entre a profusa 
obra de Joaquim Santeiro 
destacamos, neste breve 
apontamento, a gravura 
sobre a Misericórdia e o 
busto do poeta António 
Feijó, trabalhos que são 
contemporâneos.

A MISERICÓRDIA

A incomparável e diversificada atividade assistencial 
da Misericórdia, ao longo dos séculos, não deixou de sen-
sibilizar Joaquim Santeiro que expressou na execução da 
obra que a foto documenta. Realçando o valor artístico 
intrínseco e simbolismo patenteado (a Misericórdia com 
o seu manto protege os mais débeis), é de notar, por um 
lado, a documentação da traça, ao tempo, do edifício do 
Hospital da Praça, que hoje integra a Igreja e o Consistório 
da Instituição, e por outro, a ponte sobre o rio Lima com 
a cruz e a imagem do anjo, a igreja de Santo António da 
Torre Velha e a capela do Anjo da Guarda.                  

A obra pertence à Santa Casa da Misericórdia de Ponte 
de Lima, onde se encontra, presentemente, no gabinete 
do Provedor.

A peça é de madeira (variedade não identificada) e 
mede 48,5 x 31 cm. Não está datada, mas o jornal “Car-
deal Saraiva”, nos seus números 680 de 01-04-1926 e 682 
de 15-04-1926, refere que foi oferecida à Santa Casa da 
Misericórdia pelo seu autor com o fim de ser sorteada em 
benefício da instituição. A bandeja era um simples pretex-
to para apelar à generosidade de contribuir para auxiliar 
o Hospital. O próprio autor andou a vender os bilhetes, de 
porta em porta. A estes gestos genuínos de altruísmo do 
artista também terá acrescido o facto de o seu padrinho 
ter sido o Provedor da Misericórdia de 1921-1925.

Contém as seguintes inscrições: na faixa superior “MI-
SERICÓRDIA”; sob as personagens, à esquerda “SOFRI-
MENTO” e à direita “INDIGÊNCIA”; na arca, frente “SUBSÍ-
DIOS” e lado “M. DE PONTE DE LIMA”; no canto inferior 
direito, o autor “J.M. LIMA” e a abreviatura 1 “DEL. E ESCU.”

1 Presente noutra(s) obra(s) significará que foi “delineada e esculpida” pelo 
próprio.

JOAQUIM MANUEL DE LIMA 
– “O SANTEIRO”
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O POETA ANTÓNIO FEIJÓ

A foto permite-nos observar a obra de arte em que é 
retratado o insigne poeta das belezas limianas – António 
Feijó. Também neste trabalho não se pode deixar de ver a 
mão do artista e o espírito do admirador do grande poeta 
e da terra que ele de modo singular cantou. 

“” … e vir deliciar-se à maravilha deste panorama ímpar 
como reconfortar-se do ar balsâmico na Montanha domi-
nadora! E, ao contrário do que arengaste, mas deves estar 
convencido, é que não pôde jamais deixar de ser joguete do 
fascínio montanhal, visto daqui esse desdobrar de multi-con-
juntas alfombras da mais opulenta verdura, exuberante pelas 

margens aman-
téticas do re-
gadio Lim’azul, 
numa palavra, 
como havia de 
resistir a êste 
sumário mira-
douro de todo 
êsse encanto a 
inspiração futu-
rosa, anh?! …”” 
2. Desta manei-
ra se expressa-
va a sua alma 
apaixonada de 
admirador da 
natureza.

O busto de 
António Feijó 
pertence ao 
Museu de Ar-
tes Decorati-
vas - Viana do 
Castelo, onde 
tem o nº de in-
ventário 5128; 

mede 70 x 55 cm.
A peça é de madeira de castanho, datada de 1926. 

Tem a seguinte inscrição: “POST MORTEM VITA EST”.
A caligrafia do nome do poeta esculpido na peça é 

muito semelhante à da sua própria assinatura.
Segundo o jornal “Cardeal Saraiva”, nos seus números 

681 de 8-04-1926, 682 de 15-04-1926 e 699 de 09-09-1926, 
esteve exposto na vitrine da Casa Pereira Pinto, à Praça de 
Camões, tendo sido adquirido por António Mimoso, limia-
no deputado da Nação, que posteriormente o ofereceu ao 
Instituto Histórico do Minho – Viana do Castelo.

*
Joaquim Manuel de Lima3 «O Santeiro» viu a luz do dia 

numa casa da Rua do Pinheiro, em Ponte de Lima, no dia 
9 de Fevereiro de 1881, tendo falecido a 20 de Outubro 

2 Do seu livro «No Êrmo» (pág. 18)

3 De seu nome de batismo Joaquim (Manuel de Cárvea), passou, em de-
terminada altura e por razões que se desconhecem, a usar o apelido Lima 
que terá ido buscar ao nome do padrinho. Na sua Cédula Pessoal, emitida 
a 9 de outubro de 1924, já consta como Joaquim Manuel de Lima.   

Foi batizado no dia 5 de março de 1881, na igreja paroquial de Santa Maria 
dos Anjos – Ponte de Lima, sendo padrinho Joaquim de Azevedo Medeiros 
Lima.

de 1956 na sua casa/oficina sita no lugar de Antepaço, em 
Arcozelo4. Os seus restos mortais encontram-se deposita-
dos no cemitério das Regadas, desta freguesia.

O epíteto de «Santeiro» era já atribuído aos seus as-
cendentes5, tendo tido continuidade nos seus familiares a 
quem encaminhou na arte de entalhar6. Todavia foi a sua 
fama de excecional artista que de forma única divulgou 
tal apelido.

Esculpiu o seu primeiro Cristo (imagem de Jesus Cristo 
crucificado) com apenas onze anos de idade, perante o 
espanto de todos.

Sem perspetivas de futuro, nem condições de desen-
volvimento dos seus enormes talentos no ambiente rural 
da sua terra, o artista, ainda jovem, rumou a Lisboa onde 
atingiu uma notoriedade que lhe viria a grangear a honra 
de ser considerado um dos grandes entalhadores portu-
gueses do seu tempo7. 

Uma grave doença e, mais tarde, outras vicissitudes 
da vida obrigaram-no a abandonar a sua oficina lisboeta8.

 Definitivamente estabelecido na oficina do Antepaço, 
em Arcozelo, e a saúde recuperada, Lisboa e “ arredores” 
continuaram a não prescindir dos valiosos trabalhos de 
Joaquim Santeiro.

BIBLIOGRAFIA
MARINHO, Aníbal - “Homens e Ideias”, 1976
PAÇO, António - ”Etnografia do Alto Minho”, 1979
LIMA, Joaquim Manuel - “No Êrmo”, 1929
REIS, António Matos - “A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PON-

TE DE LIMA NO PASSADO E NO PRESENTE”, 1997
“Almanaque de Ponte de Lima”, 1910
Arquivo Distrital de Viana do Castelo – Assentos de Baptismos
Arquivo Municipal de Ponte de Lima – Catálogo de Jornais - Rep-

resentação digital
Jornal “Cardeal Saraiva” – Proprietário, Director e Editor – Avelino 

Guimarães

Nota final
Um trabalho mais abrangente da vida e obra do artista foi 
originalmente publicado no ANUNCIADOR DAS FEIRAS 
NOVAS – 1994

4 O caminho a que faz face a casa onde viveu, trabalhou, ensinou e faleceu, 
tem, na atual toponímia da vila de Arcozelo, o seu nome “Rua Joaquim 
Manuel de Lima (O Santeiro)”.

5 Filho de Manuel António de Cárvea e Maria do Carmo, o Almanaque de 
Ponte de Lima, na sua edição de 1910, refere o seu pai entre os entalhado-
res existentes ao tempo: « … António de Carvia, Além da Ponte.»

6 Aprenderam com Joaquim Santeiro, na oficina do Antepaço, a arte de 
entalhar o sobrinho Amândio Alves Pereira (falecido) e o sobrinho por afi-
nidade Avelino Mota (falecido), meu pai, que em 1987/1989?? foi monitor 
de formação do ofício de marceneiro/entalhador organizada pela Miseri-
córdia e de que resultaram peças de mobiliário atualmente presentes nas 
instalações do edifício-sede. 
Os dois filhos, Germinal e Amílcar, do seu casamento com Maria Rosa Pas-
sos, não seguiram as pisadas artísticas do pai.

7 António Paço refere que a sua fama o levou a ser chamado para o servi-
ço da família real (D. Carlos I e D. Amélia), nomeadamente no palácio das 
Necessidades.
Ainda como mero exemplo do reconhecimento que lhe era prestado pe-
los seus conterrâneos, permito-me transcrever a dedicatória inserta num 
exemplar do “Roteiro da Ribeira Lima” pelo seu autor Conde d’Aurora: «Ao 
Artista de Génio J. M. Lima e meu Amigo off. o Autor 1929».

8 O regresso verificou-se por volta de 1921, tendo o artista adotado um 
estilo de vida vegetariano e naturista.
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João Maria Carvalho (Vice-Provedor)

2 DE AGOSTO
DIA DA MISERICÓRDIA LIMIANA

Fotos de Amândio Vieira

A Santa Casa da Miseri-
córdia de Ponte de Lima, 
fundada em 2 de agosto 
de 1530, por alvará ré-
gio assinado por D. João 
III, completou este ano 
490 anos de existência, 
continuando a perseguir 

o grande objetivo da ajuda e da solidariedade social. O 
programa da comemoração foi simplificado, tendo em 
atenção a pandemia que assola o país e o mundo, e limi-
tou-se a uma Celebração Eucarística de ação de graças, 
solenizada, às 12h00, na Igreja da Misericórdia e à entrega 
do diploma de “Irmão Honorário” ao Dr. Francisco Maia 
de Abreu Lima, durante a mesma Celebração Eucarística.

A cerimónia foi presidida pelo Pe. Dr. Fernando Lopes e 
concelebrada por Mons. José Gomes de Sousa, Presidente 
da Assembleia Geral, na qual marcaram presença o ho-

menageado, Dr. Francis-
co Abreu Lima (Irmão da 
Santa Casa) e familiares e 
outros Irmãos da Institui-
ção, os membros da Mesa 
da Assembleia Geral, Mesa 
Administrativa, Conselho 
Fiscal, Colaboradores da 
Instituição e público em geral. A solenizar a cerimónia 
esteve o Coro da Misericórdia, dirigido pela Enfª Natália 
Malheiro. 

No momento da homilia, o celebrante, partindo da nar-
ração segundo S. Mateus, centrou a sua reflexão em três 
tópicos: Jesus viu uma grande multidão, Jesus sentiu com-
paixão por ela, Jesus curou os seus doentes e alimentou-
-os, identificando o gesto de olhar com o sentimento de 
amar, o de “um Deus apaixonado que padece por nós”. 
Deu como exemplo a Santa Casa da Misericórdia para di-
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zer que “o Senhor, através dela, vai ao encontro do neces-
sitado” e, à semelhança do que disse a Maria, também diz 
à Santa Casa: “eis os vossos filhos” e, por isso, transformai 
as emoções em comportamentos, alimentando-os. Neste 
contexto, e perante a fraqueza do elo mais fraco que, na 
Idade Média, era o povo, “nasceram as Misericórdias em 
Portugal com a intervenção de D. Leonor, irmã de D. Ma-
nuel I e futura Rainha porque iria casar com D. João II. A 
primeira a nascer foi a de Lisboa, em 1498. Trinta e dois 
anos mais tarde, em 2 de agosto, nasceu a de Ponte de 
Lima e, noutras datas, muitas outras espalhadas por Por-
tugal e pelo mundo, em número a aproximar-se das 400.

Depois da homilia, foi o momento de o Provedor, Dr. Alí-
pio de Matos, entregar o diploma de Irmão Honorário ao 
Irmão Dr. Francisco de Abreu Lima. Por proposta da Mesa 
Administrativa, aprovada em reunião da Assembleia Ge-
ral, esta atribuição ficou justificada “pelo seu mérito social 
e serviços relevantes prestados, por ter colaborado no 
progresso e desenvolvimento da Instituição, promovendo 
o seu prestígio, respeito e utilidade perante a coletivida-
de”. O Dr. Francisco foi o primeiro Irmão a receber o título 
de Irmão Honorário atribuído pela Instituição, o que acon-
tece na continuação de uma vida em que desempenhou 
funções várias e distintas em instituições por que passou, 
tendo pautado sempre a sua conduta pela simpatia e ver-
ticalidade, granjeando em todos os momentos o respei-
to e admiração de todos. No que se refere à sua ação na 
Misericórdia, o Dr. Francisco revelou-se sempre, na sua 
qualidade de Irmão desde o ano 1962, como Irmão pro-
fundamente dinamizador, ativo e interventivo, mormente 
nas reuniões da Assembleia Geral.

A terminar a celebração, o Provedor, Dr. Alípio de Matos, 
agradeceu ao homenageado o quanto fez pela Misericór-
dia e traçou uma panorâmica da ação da Instituição em 
tempo de pandemia, com a abertura de creches e infantá-
rio, sublinhando as despesas acrescidas com os gastos em 
material de proteção e material destinado a proporcionar 
uma maior proximidade entre utentes e família - como 
tablets - e agradeceu a inexcedível colaboração e ajuda 
dos colaboradores a quem teceu um rasgado elogio e di-
rigiu um profundo agradecimento. Referiu a sensibilidade 
e a consciência moral da Misericórdia quando prescindiu 
do lay-off para alguns dos colaboradores absorvendo-os, 
isso sim, para prestar a sua colaboração noutras valências 
da Instituição.

Alípio de Matos terminou a sua intervenção formulando 
votos para que todos possam chegar às comemorações 
dos 500 anos da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de 
Lima.
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Susana Lima (Coordenadora Geral)

RESISTIR... ADAPTAR… CUIDAR… AMAR…

Em finais de fevereiro de 
2020, o país foi projetado 
para uma realidade com-
pletamente diferente...
chegavam-nos notícias de 
um vírus desconhecido e 
letal...o que para nós era 

algo irreal... longínquo... Dias depois, essa realidade lon-
gínqua tornou-se também a nossa realidade, sobressal-
tando tudo e todos... Palavras como distanciamento so-
cial, desinfeção, contingência e confinamento passaram a 
estar na ordem do dia.

Na nossa Instituição, instalou-se o receio do que poderia 
acontecer aos utentes, associado ao sentimento de pro-
teção que nos carateriza e à vontade de superar este de-
safio.

Quando no passado recente da Instituição valorizávamos 
a proximidade, o contacto, a convivência entre gerações, 
a integração na comunidade limiana... tínhamos agora 
que pensar em distância segura, atividades individuais e, 
no interior de cada valência, ...ausência de contacto entre 
crianças e idosos... E tudo isto para proteção do outro...
dos nossos utentes, dos colaboradores, da comunidade 
em geral.... tudo isto era uma questão de saúde pública. 
Para nós, este período caraterizou-se ainda pela capacida-
de de resiliência, de adaptação.... a capacidade de cuidar e 
de amar o próximo. 

Resistir… Adaptar… Cuidar… Amar..., palavras com um 
significado forte, que descrevem a ação da Santa Casa da 
Misericórdia de Ponte de Lima: da Mesa Administrativa, 
dos Colaboradores e dos Utentes.

Durante os últimos nove meses, a Mesa Administrativa, 
representada pelo Provedor, esteve sempre em contac-
to com os Colaboradores e com os Utentes... presencial-
mente ou à distância, através das novas tecnologias. A sua 
orientação e o seu apoio são inequívocos e fundamentais 
para o bom funcionamento e para o sucesso da Instituição. 

Os Colaboradores... que continuam numa luta diária para 
que nada falte aos Utentes, seja nas tarefas mais essen-
ciais, seja no carinho de um olhar.... num gesto afável... na 
ligação com a família…, merecem ser reconhecidos pelo 
seu trabalho em equipa e pela capacidade de Cuidar.

Finalmente e o mais importante, os nossos Utentes: as 
Crianças, os Jovens, os Adultos e os Idosos... 

De um dia para o outro, e de forma inesperada, as crian-
ças ficaram confinadas às suas casas... sem o sorriso dos 
adultos da escola... sem as brincadeiras com os colegas, 
os amiguinhos... Entretanto, regressaram em setembro, 
com novas regras, locais definidos de circulação, locais 
proibidos, contactos restritos - uma nova realidade a da 
geração destes pequeninos...que precisam dos nossos 
cuidados para resistirem e se adaptarem, sem perderem 
o verdadeiro significado do amor ao próximo.

Merecem também uma palavra de conforto Os Jovens da 
nossa Casa de Acolhimento que aceitaram como sua famí-
lia a equipa de trabalho que os acompanha diariamente.

Vai uma palavra de incentivo para Os agregados fami-
liares que são acompanhados pelas nossas equipas de 
apoio social e que, de forma inusitada, compreenderam 
que a sua situação iria ficar mais difícil, sem possibilida-
de de recorrer fisicamente e falar pessoalmente sobre 
os seus anseios, as suas dúvidas, a necessidade de apoio 
económico, moral e emocional.

Os Idosos e utentes da saúde, as pessoas mais vulneráveis 
a este vírus e que tanto nos preocuparam e continuam a 
preocupar.... pela sua fragilidade física e emocional, estão 
sempre nas nossas mentes. Durante estes meses, apenas 
confirmámos a sua força e coragem. Na verdade, aceita-
ram as novas regras de contingência da Instituição, acei-
taram a distância social e familiar, aceitaram lutar contra 
o “maldito vírus” ... sempre com um sorriso e um olhar 
carinhoso de conforto para os Colaboradores que deles 
cuidam.

Sim, os Colaboradores...volto a referir, essa grande Equi-
pa de Trabalho que me orgulha todos os dias pela entre-
ga, pelo empenho, pelo espírito de missão no cuidar do 
outro ... é nos momentos de desafio que percebemos o 
caráter de uma pessoa. Neste caso, posso afirmar e con-
firmar que, neste enorme desafio que todos estamos a 
viver,  a Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima é 
uma grande Instituição que integra grandes Pessoas que 
têm como missão cuidar... com amor!!
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João Maria Carvalho (Vice-Provedor)

A notícia correu célere e deixou incrédula a diocese de 
Viana do Castelo:   D. Anacleto Oliveira, Bispo da diocese 
de Viana do Castelo, falecera em acidente de viação, no 
dia 18 de setembro último.

D. Anacleto tinha perdido a vida quando o automóvel que 
conduzia se despistou na A2, perto de Almodôver, no dis-
trito de Beja.

Ordenado há 50 anos, além de Bispo da diocese de Viana 
do Castelo - cargo que desempenhava há 10 anos – era 
presidente da Comissão Episcopal da Liturgia e Espirituali-

D. ANACLETO, o “ESCRAVO DE TODOS”, DEIXOU-NOS
AS MISERICÓRDIAS DO DISTRITO DE VIANA ESTIVERAM 
REPRESENTADAS NAS CERIMÓNIAS FÚNEBRES POR ALÍPIO DE MATOS

dade e presidente da Comissão de Tradução da Bíblia para 
português, a partir dos textos originais. D. Anacleto foi 
um bispo dedicado às causas da diocese, de convicções, 
trabalhando com base na experiência e conhecimento de 
proximidade que tinha das pessoas da sua diocese. Tinha 
preparado toda a envolvência das comemorações dos 40 
anos da diocese, trabalhou com empenho no processo de 

Celebrações dos 40 anos da Diocese - Ponte de Lima 04mar2018

Celebrações dos 40 anos da 
Diocese - Ponte de Lima 

04mar2018
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beatificação de S. Bartolomeu dos Mártires e visitava com 
frequência as paróquias, participando em cerimónias e 
festas litúrgicas, ao lado dos sacerdotes da diocese. Foi 
um bispo dedicado, atento e humilde, que mereceu o ca-
rinho que os diocesanos, sobretudo os mais jovens, lhe 
dispensavam. 

D, Anacleto Oliveira nasceu na freguesia de Cortes, na 
diocese de Leiria-Fátima, em 17 de julho de 1946. Orde-
nou-se em 1970 e licenciou-se em Teologia Dogmática na 
Universidade Gregoriana, em Ciências Bíblicas, no Institu-
to Bíblico de Roma e em História na Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra. Obteve o doutoramento 
em Exegese Bíblica na Faculdade de Teologia Católica da 
Universidade de Westfälischen Wilhelms-Universität de 
Münster, em 1987. Foi professor em várias instituições 

de ensino e desempenhou cargos de alta importância nas 
instâncias ligadas à Igreja.

D. Anacleto Oliveira escolheu para lema do seu ministério 
episcopal a expressão “Escravo de Todos”, sempre orien-
tado pelos princípios da humildade e da entrega às causas 
de uma Igreja em que, nas palavras de Cristo, “quem entre 
vós quiser ser o primeiro, será escravo de todos. Porque 
também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas 
para servir e dar a sua vida em resgate por todos.» 

As cerimónias fúnebres de D. Anacleto Oliveira tiveram 
lugar no dia 22 de setembro, às 15h00, na Sé de Viana 
do Castelo, com a missa exequial presidida por D. Jorge 
Ortiga, Arcebispo Primaz de Braga.

Nas ditas cerimónias, entre muitos dos presentes, respei-
tando devidamente as circunstâncias de pandemia, mar-
caram presença o Presidente da República, Marcelo Re-
belo de Sousa, o Ministro da Educação, muitos membros 
do clero, presidentes de Câmara e o Provedor da Miseri-
córdia de Ponte de Lima, Alípio de Matos, na qualidade de 
Presidente do Secretariado Regional de Viana do Castelo 
da União das Misericórdias Portuguesas, e em represen-
tação das mesmas.

Celebrações dos 40 anos da 
Diocese - Ponte de Lima 

04mar2018
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D. Anacleto de visita à Santa Casa em 11-05-2011
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D. José Pedreira, Bispo Emérito da diocese de Viana do 
Castelo, tinha 85 anos e faleceu aproximadamente três 
semanas depois de D. Anacleto Oliveira: este, faleceu em 
18 de setembro e D. José Pedreira faleceu em 14 de ou-
tubro.

Foi um dos quatro bispos que presidiu à diocese de Via-
na do Castelo. Com 50 anos de vida, a diocese assistiu ao 
desaparecimento dos seus quatro bispos: D. Júlio Tavares 
Rebimbas, D. Armindo Lopes Coelho, D. José Augusto Pe-
dreira e D. Anacleto Oliveira.

D. JOSÉ PEDREIRA, TAMBÉM FALECEU
D. José Pedreira foi o dinamizador da construção do Au-
ditório do Centro Pastoral Paulo VI, com capacidade para 
acolher mais de 500 pessoas e o dinamizador do 1º Síno-
do Diocesano, em 2005.

D. José Pedreira, pessoa simples e humilde, com grandes 
resultados na pastoral diocesana, foi também o Diretor 
do Colégio do Minho, durante muitos anos, antes de ser 
nomeado Bispo.
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Mas este ano tem sido deveras contundente e agressivo para Ponte de Lima e 
para a sua Misericórdia. Como se não bastasse a situação de pandemia, retirou 
ainda, do nosso convívio, figuras que prestigiaram a região e a Instituição.

Faleceu, ainda, Fernando Calheiros
Fernando Augusto Vasconcelos 
Calheiros de Barros faleceu no 
dia 23 de dezembro de 2019, 
com 82 anos, e ficou sepultado 
na sua terra natal, Rebordões 
Souto.

Fernando Calheiros foi presi-
dente de Câmara de Ponte de 
Lima entre 1990 e 1994., tendo 
sido também Vereador da mes-
ma Câmara Municipal e Presi-
dente da Direção da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de 
Lima, entre 1997 e 2000.

Entre 1989 e 1997 ocupou o lugar de Provedor da Santa 
Casa da Misericórdia de Ponte de Lima e com ele nasceu 
a atual ERPI Cónego Correia e os espaços da Creche e Jar-
dim de Infância.

Faleceu, também, João Norberto
João Pereira Norberto, que foi Vice-Provedor, assumiu o 
cargo de Provedor da Misericórdia de Ponte de Lima a 
partir de 12 de janeiro de 1988, por morte do Provedor 
em exercício Mário José Pires. Tendo nascido na fregue-

sia da Correlhã, desempenhou 
também, ao longo da sua vida, 
o cargo de inspetor de Finanças.

Nascido em 26 de maio de 1935, 
faleceu em 12 de outubro deste 
ano, com 85 anos.

Faleceu o Irmão e antigo Mesário 
José Melo
José de Matos Melo foi Irmão da 
Misericórdia e Mesário da Insti-
tuição, durante quatro manda-
tos, entre os anos1995 e 2009, 
sempre ligado à secção de obras 
e melhoramentos. Era natural 
da Vila de Arcozelo, local onde 
residia.

Nascido em 02 de novembro de 
1929, faleceu em 29 de agosto 
deste ano, com 90 anos.
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VALÊNCIAS

Era uma vez um lugar mágico onde crianças (e adultos) 
podiam ser o que quisessem, como quisessem! Ler uma 
história ao boneco, que a ouve entusiasmado; partilhar 
uma refeição com os amigos mesmo a meio da manhã; 
fazer rabiscos no trabalho do colega sem que este fique 
chateado e receber em troca um autógrafo no seu, já todo 
riscado; partilhar um lápis de cor ou um brinquedo lam-
buzado, dar um abraço ao amigo ou então um beijo rep-
enicado!

Que alegria que era ir para aquele lugar, onde rostos 
sorridentes nos acolhiam ao chegar!!

- Bom dia, Maria! Que bonita que tu estás!
- Olá, Manel! Dormiste bem? Vamos lá trabalhar?
E entre abraços e beijinhos, palavras meigas e colinho, 

lá se passava alegremente o dia, longe dos nossos paiz-
inhos!

Mas eis senão quando chega um bicharoco malvado! 
Chama-se Covid-19 e é muito mal-educado!

Sem qualquer tipo de aviso, chega logo a comandar: 
“Não podes ir p’rós avós, nem para a escola trabalhar!”

 Agora, a escola recomeçou, cheia de novas regras: não 
podemos abraçar nem beijos ao amigo dar! Temos de 
brincar separados de todas as outras salas, e até temos 
de comer em refeitórios inventados! Lavar as mãos mil 
vezes por dia, trocar de sapatos ao chegar, ser bem mais 
egoísta, parece ser moda que vai ter de pegar!

Nós não gostamos disto, não! Gostamos de conviver! 
Dar ao nosso amigo a mão e todos da escola conhecer! 
Participar em festas com a comunidade e passear pela vila 
com entusiasmo e vaidade! Visitar as salas dos outros e 
ver o que estão a fazer, ver a escola dos ‘grandes’ e os 
avozinhos conhecer!

Mas se queremos que o COVID depressa se vá embora, 
temos de cumprir as regras e lavar as mãos a toda a hora!

CRECHE PL
“NÓS E O COVID…”
Cristina Sá Castilho (Educadora)
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Marcado pelo Covid,
Este é um ano tramado!
Não se pergunta outra coisa
Que não seja “Está desinfetado?”

Mas a vida, para nós,
É brincar, correr, saltar!
E vendo todos de máscara
Não nos vamos assustar!

Mesmo com todas as novas regras,
Divertimo-nos a valer!
Por isso, gente crescida,
Venham connosco aprender!
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CRECHE CCA
O valor do sorriso de uma criança

Equipa Educativa 

O ingresso/regresso de uma criança numa creche, pós 
período de confinamento, é sem dúvida um grande desa-
fio e um ato de coragem!

As crianças, os pais/encarregados de educação e equipa 
educativa são uns verdadeiros “heróis”, pois enfrentar o 
desconhecido, ultrapassar inseguranças e ansiedades, é 
sem dúvida ser corajoso!

Os pais/encarregados de educação e a família dos nos-
sos meninos têm um papel preponderante e crucial nes-
ta fase peculiar em que vivemos, todos os sentimentos 
que possuem são transmissíveis como uma “flecha”, daí a 
tranquilidade, confiança e serenidade serem fundamen-
tais.

Fomos/Somos cumpridores na implementação das nor-
mas determinadas pela Direção Geral de Saúde, mas na 
prática, o amor, o carinho, o afeto…. falam mais alto….

Projeto Passo a Passo “À descoberta” - Outono

Mas como é que se explica a crianças até aos 3 anos que 
evitem tocar nos amigos e adultos, que brinquem sozin-
hos, que não interajam com ninguém e evitem tocar em 
superfícies, quando o papel da creche é ensinar a partilha, 
o afeto mútuo, a interação e a socialização? 

A Creche do CCA foi realista e sincera com os pais/en-
carregados de educação,  que iria, sim, tudo fazer para a 
higienização mediante as normas da DGS, mas que jamais 
iria recusar um abraço, um carinho a uma criança…..

Os colaboradores da Creche do CCA tudo têm feito para 
que esta seja um lugar seguro, onde as crianças se sin-
tam protegidas e amadas e onde possam alargam os seus 
horizontes.

É uma luta diária, para nós profissionais de educação, 
gerirmos todo este processo, pois é um desgaste físico e 
psicológico para conseguir -  “Vai ficar tudo bem ”. Mas a 
principal recompensa é ver as nossas crianças com um 
sorriso constante, porque, afinal, qual é o valor do sorriso 
de uma criança....?
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Vai ficar tudo bem!!! 

São os desejos de toda 
equipa Educatica da 

Creche CCA

Projeto Passo a Passo - “Expressão Motora”, Expressão plástica e exploração de livros

Dia Mundial do Animal
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CENTRO DE DIA
Centro Comunitário de Arcozelo

Mário Ferreira (Diretor Técnico)

Os nossos utentes do Centro de Dia deixaram de fre-
quentar as nossas instalações, devido à pandemia, como 
forma de os protegermos a eles e aos outros, uma vez 
que o distanciamento social não estava garantido. Na 
verdade, por medida de precaução, a DGS e a Mesa Ad-
ministrativa entenderam ser aconselhável interromper os 
serviços da valência, uma vez que os utentes pisam es-
paços comuns com os da ERPI.

Não foi por isso que ficaram esquecidos. São lembrados, 
com saudade, pelos nossos utentes da ERPI e cola-
boradores. Temos procurado acompanhá-los quer seja 
por visitas aos seus domicílios, quer através de apoio, por 
exemplo, nas refeições, para que nenhum se sinta só… 

Custa muito, mas de facto esta pandemia rasgou a meio 
um conjunto de hábitos adquiridos, que não podíamos de 
forma alguma prever.

Que esta pandemia nos permita sermos amparados por 
uma empatia coletiva e impulsionados por um sentimen-
to de projeção para com os próximos anos, dos quais to-
dos nós pretendemos fazer parte.

Nestes próximos anos, num futuro não tão distante, 
que possamos caminhar juntos, construindo lado a lado o 
que é importante e bom para toda uma coletividade, sem 
distinções de qualquer natureza, a fim de que ninguém 
fique pelo caminho, num tempo no qual a realidade de 
hoje será apenas uma má recordação.

Ficam alguns registos fotográficos dos nossos utentes. 
Aguardamos, com ansiedade, o seu regresso às nossas 
rotinas e convívios.
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ERPI
Centro Comunitário de Arcozelo

O sofrimento e a saudade podem ser 
incuráveis, mas nunca são incuidáveis!

“Andam incertos os dias; mas sempre andaram os dias 
incertos. E assim andarão enquanto não acertarmos nos-
sos passos.”

Todos temos alguém cujo trabalho é importante para 
que possamos seguir adiante. Precisamos de muitos “pa-
ra-quedas” durante o dia: um físico, um emocional, um 
mental e até um espiritual.

Às vezes, nos desafios que a vida nos apresenta diaria-
mente, perdemos de vista o que é verdadeiramente im-
portante e as pessoas que nos salvam no momento opor-
tuno sem que lhes tenhamos pedido.

Deixamos de saudar, de agradecer, de felicitar alguém, 
ou ainda simplesmente de dizer algo amável ou fortalece-
dor...

Mário Ferreira (Diretor Técnico)

Hoje, esta semana, este ano, cada dia, neste número do 
nosso boletim, considero justo agradecer a quem, todos 
os dias, cuida dos nossos maiores. A acompanhar o texto 
vão alguns rostos. Faltam outros tantos que, diariamente 
nestes dias incertos, carregam sobre si o peso de, além de 
cuidarem, o fazerem com redobrados cuidados para não 
trazer para o nosso meio este famigerado vírus que veio 
fazer tropeçar os nossos passos.

Às vezes, as coisas mais importantes da vida dependem 
apenas de ações simples … agradecemos a quem as faz.

Fazer o bem implica não esperar agradecimentos pois, 
como diz o Papa, ‘todos temos uma responsabilidade 
pelo ferido que é o nosso povo e todos os povos da terra. 
Cuidemos da fragilidade de cada homem, cada mulher, 
cada criança, com a mesma atitude solidária e solícita, a 
mesma atitude de proximidade do bom samaritano’ (TF 
79).
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Seguir o bom samaritano é fazer um exercício de ci-
dadania responsável, dando vida ao bem comum: ‘com os 
seus gestos, o bom samaritano fez ver que a existência 
de cada um de nós está ligada à dos outros: a vida não é 
tempo que passa, mas tempo de encontro’ (TF 66).

Temos que olhar mais para os outros, ultrapassando o 
egoísmo e o individualismo que caracterizam os tempos 
que correm: ‘viver indiferentes à dor não é uma opção: 
não podemos deixar ninguém caído nas margens da vida’ 
(TF 68).

Hoje são muitos os feridos da história. Muita gente se 
sente excluída, abandonada, ferida nas margens das es-
tradas. Somos constantemente convidados a escolher se 
queremos ser bons samaritanos ou viajantes indiferentes 
que passam ao largo.

Os nossos colaboradores escolhem, todos os dias, não 
ser indiferentes. Mais do que ninguém, queremos que 
esta pandemia passe e que os nossos maiores possam de 
novo perder o medo do abraço, do beijinho, de gestos tão 
simples como andarem de mãos dadas.

 Estamos a meio desta luta que vai longa. Temos uma 
mesa administrativa que não nos falha, que não falha na 
presença, não falha no apoio, material e motivacional, 
isso não tem preço… 

Apesar do cansaço desta jornada, não vamos nunca 
baixar a guarda. Queremos vencer e, apesar de muitas 
vezes esquecidos, porque as notícias valorizam sobretu-
do o que é negativo - o número de infetados nas ERPI, 
por exemplo - vamos continuar a lutar diariamente para 
salvaguardar e refazer a saúde dos nossos maiores. 

Estamos todos no mesmo barco, somos todos iguais, 
apenas ocupamos posições e temos responsabilidades 
diferentes…E assim vamos certamente levar o barco a 
bom porto, que assim nos ajude a Senhora da Misericór-
dia!
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Mais um ano que chega ao fim, e este com um sabor AGRIDOCE.

ERPI
Cónego Correia

Um ano passou e o nosso o boletim de 2019 começava 
assim… 

“Passamos e continuamos a passar por mudanças muito 
significativas nesta estrutura residencial, nomeadamente a 
nível de estrutura física do edifício…”

Pois é… um ano passou e mantemos o mesmo sentimen-
to…

Este ano não tanto pelas mudanças físicas, mas pela si-
tuação atual do mundo. Tivemos que aprender a viver de 
outras formas a que não estávamos habituados…

Foi um ano de luta com a organização dos novos espaços, 
mas também meses de luta com a nova forma de conviver 
e partilhar esses mesmos espaços. Agora, que temos 
“casa nova”, os nossos utentes tiveram que se adaptar 
a outras realidades, nomeadamente a de não poderem 
estar junto dos outros.

Escrevemos também que o de 2020 seria um ano de gran-
des desafios e mudanças… e foram, mas não baixámos 
os braços e trabalhámos com o grande objetivo de tornar 
a vida dos nossos mais crescidos a melhor que eles po-
deriam ter, independentemente de todas as atrocidades 
que nos surgiram ao longo de todo este tempo….

Escolhemos a palavra ESPERANÇA para o ano que come-
ça.

Esperança na vida, que esta volte aos poucos ao “normal” 
que sempre conhecemos.

Esperança num futuro melhor, e que este ano difícil nos 
tenha ensinado que o melhor da vida são os afetos… que 
beijos e abraços sejam dados muito em breve a todos os 
nossos utentes, colaboradores e família…

Dores Pereira (Diretora Técnica) 

ATIVIDADES LÚDICO RECREATIVAS DIÁRIAS 

Ao longo deste ano, foram várias as atividades que 
desenvolvemos com os nossos mais crescidos. 
Embora o ano tenha sido para todos nós muito 
estranho e os afetos tenham sido vividos de outra 
forma, os nossos idosos mantiveram as suas rotinas, 
pelo menos aquelas que nos foram permitidas, sob 
as orientações que nos iam chegando…

JANEIRO E FEVEREIRO – dias em que ainda 
conseguíamos manter contacto físico entre nós: 
bailarico era o que mais se gostava de fazer nesta 
ERPI…
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DE MARÇO A DEZEMBRO – começámos a ter que nos organizar 
nas atividades, de outras formas. Mas mesmo assim, as atividades 
foram mantidas, mas de uma forma mais individualizada…

VISITAS EM TEMPO DE PANDEMIA 
– novas realidades

Os nossos idosos não ficaram isolados. Mesmo com 
todas as restrições que este ano foram sugeridas para as 
visitas dos familiares e amigos, a Instituição adaptou-se 
à realidade que nos foi “imposta”.

Nos momentos em que as visitas não foram permitidas, 
recorremos às novas tecnologias, nomeadamente às 
videochamadas, para que os idosos mantivessem a 
proximidade com os familiares. E nos momentos em que 
as visitas foram permitidas, adaptámos espaços para que 
as mesmas corressem com toda a segurança.
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ANIVERSÁRIOS – CENTENÁRIOS

Preparação do Natal

No meio desta pandemia, as 
celebrações dos aniversários dos 
nossos utentes foram mantidas. Para 
tal, os familiares de alguns idosos não 
esqueceram estas datas importantes 
e, mesmo não estando presentes 
fisicamente, enviaram o bolo de 
aniversário para que os restantes utentes 
e colaboradores comemorassem esses 
dias.

Dos mais idosos que se encontram 
no lar, temos a destacar três aniversários 
que ultrapassam a barreira dos 100…

Apesar da família não estar presente 
fisicamente, festejámos os aniversários 
das mesmas. As nossas centenárias de 
2020 são a D. Laurinda Correia (104 anos), 
a D. Cassilda Ferreira (102 anos) e a D. 
Clara Melo (100 anos).

Acreditamos que mesmo sem os 
familiares - que todos gostariam que 
tivessem estado presentes - consegui-
mos proporcionar-lhes momentos de 
grande felicidade.

Com a esperança que os dias estranhos e difíceis terminem no fim deste ano, os utentes e colaboradores desta ERPI desejam a 
todos UM FELIZ NATAL e um PRÓSPERO ANO NOVO…
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JARDIM DE INFÂNCIA
REGRESSÁMOS, E AGORA?

De mãos dadas ou no colo, regressaram…

Com todos os cuidados necessários exigidos, mudam-
se os sapatos e talvez algumas peças de roupa. Ansiosos, 
inseguros os pais, e com receio de tudo o que possa acon-
tecer e deste novo funcionamento, encaminham-se para 
os locais destinados à receção das crianças. As crianças 
sobem-lhes pelos braços e são recebidos por alguém de 
referência, ou não, de sorriso coberto e também ele re-
ceoso.

Os braços erguem-se na direção das crianças e preten-
de-se que cada gesto seja confiante, seguro e tranquili-
zante para elas. No entanto, as palavras trémulas dos pais 
deixam adivinhar alguma desconfiança e necessidade de 
saber que tudo ficará bem.

Quem os acolhe recebe-os da melhor forma que con-
segue e, mesmo de rosto tapado, o espírito de receção 
continua caloroso, afetivo, apesar de não ser possível de 
verificá-lo através do rosto. Os olhos tornam-se a melhor 
forma de expressar esse calor, essa vontade de acalmar 
pequenos e, até, os pais.

A caminho da sala “o colo” deveria parar, o abraço de-
veria deixar de estar presente. Apesar do abraço não ser 
recomendado, é impossível não o tornar presente, é im-
possível não ceder o ombro para que aquele pequeno ser 
se acalme, é impossível criar o afastamento que dizem de 
segurança. É impossível, simplesmente.

Ficaram as mochilas em casa… e antes de entrar na 
sala, esfregam-se e lavam-se as mãos de forma repetida. 
Continua o colo, porque o aconchego ainda não terminou.

A sala está um pouco mais vazia e apesar do aconse-
lhamento, partilham brinquedos, exploram juntos, diver-
tem-se, quase esquecidos de tudo o que lhes foi exigido.

A equipa educativa do JI

Se o afeto faz parte do nosso dia, se o sorriso é o que 
os acalma e os leva a sorrir connosco, e agora, estão tapa-
dos, como perceberão que estão a sorrir? Como podemos 
mostrar-lhes que o sorriso é o melhor para os acalmar? 
Mesmo de sorriso tapado, tentamos acalmar cada um e 
torná-lo seguro de que todos estamos e estaremos bem.

Estar sentado no chão ou à mesa é sinal de que, breve-
mente, estarão perto de nós, porque querem, apenas, ter 
um momento de aconchego, e por muitas palavras que 
possamos dizer, e alguns já conseguem entender estas 
proibições, porque o afeto, o toque, o sorriso, o afagar o 
cabelo, faz parte destas rotinas. É através deles que esta-
belecemos uma relação vinculada na amizade, no amor, 
no exemplo e nas relações.

O Jardim de Infância é Afeto.

E o dia vai decorrendo, entre atividades, o brincar tor-
na-se cada vez mais presente, existem as trocas de brin-
quedos, e nós adultos não conseguimos nem podemos 
afastá-los destes momentos e desta forma de estar. Brin-
car é poder relacionar-se, brincar é poder envolver-se, 
brincar é aventurar-se, brincar é tocar, é sentir, é cheirar, 
é abraçar, brincar é ser criança, e tudo isto acontece con-
nosco, e nós não podemos restringi-los desses sentimen-
tos e dessas oportunidades.

Mais uma vez as mãos são lavadas.

É de facto momento de readaptação, em que as roti-
nas sofrem mudanças, em que o toque deveria ser menos 
frequente, em que o sorriso, embora escondido pela más-
cara, continua a fazer-se presente e, mais do que nunca, 
os olhos terão de aprender a sorrir.

Vamos olhar para estes momentos como verdadeiros 
desafios, não derrotistas, mas desafios verdadeiros que 
nos renovam e nos fazem avançar, mesmo sabendo que 
serão passos difíceis a tomar.
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O Afeto continuará a existir, o 
toque continuará a ser presente, 
o sorriso, mesmo que escondido, 
será uma constante, e estaremos, 
diariamente, a fazer e a dar o nos-
so melhor, porque essa é a nossa 
forma de estar: criar momentos de 
verdadeiro acolhimento, afeto, pro-
ximidade e relação.

É no fundo o reconhecer de uma 
nova fase da educação, mas vamos 
torná-la como uma excelente forma 
de conhecer melhor os outros e, 
acima de tudo, aprender a priorizar 
aquilo que importa e, nesta Casa, a 
prioridade é uma: o bem-estar das 
crianças.

Sabemos que vamos continuar 
conscientes do futuro que virá; va-
lerá a pena pensar na forma como 
fazemos, como o tornaremos pos-
sível. E por mais diretrizes que sur-
jam, sabemos o que temos a fazer 
e, neste momento, temos de agir! 
Poderá doer-nos, poderá levar a 
que nos sintamos incrédulos mas, 
com tudo isto, acredita-se que to-
dos crescemos, que todos seremos 
exigentes, e faremos o melhor que 
sabemos, ser educadores de infân-
cia, ser auxiliares de ação educativa. 
Quer uns, quer outros, estaremos 
juntos, e tornaremos a educação de 
infância um espaço seguro e con-
fiante, mesmo com todas as ques-
tões que nos inquietam.

Regressámos… e agora?

Agora, seremos aquilo que sem-
pre fomos, profissionais que exigem 
qualidade e que fazem o possível, e 
o impossível, para concretizar.

Texto adaptado, in https://uma-cai-
xa-cheiadenada.blogspot.com/2020/05/
vamos-regressar-e-agora.html, autor Rui 
Inácio, 13 maio 2020.

SALA 1

SALA 2

SALA 3
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Lar de Jovens D. Maria Pia/São José
2020, um ano atípico…

2020 é um ano atípico, de mutação, que parou o mun-
do e que levou o Homem a refletir sobre a existência hu-
mana em sociedade, experimentando os seus próprios 
limites através da liberdade e capacidade de escolha de 
que dispõe.  

Também a nossa Instituição, Santa Casa da Misericór-
dia de Ponte de Lima, teve que se adaptar a essa nova 
realidade, com responsabilidade e esperança, sempre di-
recionada para o futuro. 

Sim, porque a Santa Casa da Misericórdia de Ponte de 
Lima não pode parar, os funcionários não podem parar, 
os residentes e clientes não podem parar a fim de manter 
viva uma instituição rigorosa, para bom funcionamento 
da sua obra.

Relativamente aos residentes do Lar de Jovens D. Ma-
ria Pia/São José, em tempo de confinamento, as aulas 
presenciais foram interrompidas, mas os estudos prosse-

guiram em casa, através do ensino à distância, inclusiva-
mente o Tiaguinho, sob o olhar atento dos colaboradores, 
com atividades orientadas para a comunicação, lingua-
gem, exploração tátil e sensorial. 

No final do ano letivo, apesar de tudo, o resultado não 
poderia ter sido melhor, uma vez que os nossos jovens 
transitaram de ano escolar, cumprido os objetivos deli-
neados.

Também foram muitas as atividades que preenche-
ram o tempo livre dos jovens durante o confinamento e 
o Verão. Participaram em diversas atividades, entre mo-
mentos de desenho, pintura, culinária, jardinagem e mui-
to mais.

De reforçar ainda a união que se criou entre os jovens 
e os adultos que trabalham no Lar, a qual foi fundamental 
para ajudar a ultrapassar momentos mais difíceis e para 
que se sentissem em casa e em segurança.

Brinquedo 
sensorial (polvo)

Jardinagem

Culinária

Estimulação dos 
sentidos (painel 

de frutas)    

Equipa de Trabalho do LIJ
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Leandro Rafael Paiva Silva

Testemunhos dos Utentes

Eu nasci e aprendi
Para a vida sempre sorrir
Mesmo adulto, sou criança
Pois nela tenho esperança

Em criança sonhava em crescer
Agora só queria volta atrás para momentos reviver
Pois em criança era feliz mesmo sem saber

Po
em

a 
SE

R 
CR

IA
N

ÇA Eu vivia feliz para poder acreditar
Todos os dias uma profissão diferente
Pois meus olhos brilhavam a brincar

Inocência e felicidade
Definição de ser criança
Sem maldade e muita bondade
E sempre o sorriso alcança.

Vai correr tudo bem …
Mãos unidas

Tempo de esperança, vamos acreditar que melhores dias 
chegarão, aqui neste nosso canto – o nosso Lar – continuando 
a oferecer conforto e segurança. Quando isto passar, quem 
cá esteve poderá levar uma parte da história para gerações 
futuras. Dos dias difíceis vamos fazendo um aprendizado 
sobre a vida, porque a forma mais elevada da esperança é o 
desespero superado.

Perante a pandemia do Covid-19 e o aconselhável 
distanciamento social, os poucos jovens que aqui se encontram 
tenderiam a revelar-se mais dependentes, ansiosos, agitados 
ou mesmo zangados. Neste lar foi necessário explicar-lhes 
tudo diversas vezes, mostrar-lhes a necessidade da proibição 
de saídas, idas a casa e férias, tal como receberem visitas de 
familiares e amigos. Necessitámos de tempo para assimilarem 
a informação e se sentirem seguros. Foram incentivados a 
verem-nos como apoio, criámos atividades para se libertarem 
de tensões acumuladas.

Cumpriram as regras e normas que sagram as boas práticas, 
elementos essenciais de garantia e qualidade da Instituição, 
de modo a sentirem-se realizados e satisfeitos, ajudando a 
desenvolver, assim, uma cidadania participativa e efetiva. Ao 
substituirmos biologicamente a família, proporcionamos aos 
jovens condições de vida aproximadas às de um ambiente 
familiar, eliminando o risco e o perigo, reforçando a valorização 
pessoal, social e, futuramente, profissional.

O próprio Tiaguinho, com a sua incapacidade física e motora, 
com o seu défice funcional, também teve a sua limitação nas 
atividades diárias, com restrição na sua participação social 
e acesso a serviços adequados de apoio, como a suspensão 
da sua fisioterapia. Nunca correu o risco de marginalização 
e estigmatização. Sempre teve apoio prático e emocional, 
com estratégias de redução a uma potencial exposição à 
Covid-19, com mais cuidados de saúde física, protegendo-o.

Esta pandemia até nos ajuda a encarar todas as coisas 
da vida, os seus altos e baixos, as fases mais felizes e as mais 
difíceis, aprendendo e percebendo que tudo acontece por 
um motivo. Para uma coisa melhor chegar, temos de estar 
preparados para lidar com as coisas não tão boas. A vida, desta 
forma, talvez tenha outro sabor, olhando em frente, tendo o 
passado como lição. Afinal ele, o passado, está exatamente 
onde deve estar, lá atrás. Senão, seria o presente…

Dá a impressão de que a pandemia veio tentar curar a 
humanidade através da dor e do medo. Como vírus oportunista, 
talvez nos venha dar a oportunidade de repensar as nossas 
ações. Com certo altruísmo, vamos dar mais valor às coisas 
essenciais da vida. Não podemos beijar, nem abraçar…, mas 
podemos sentir a energia.

Enquanto isso, usemos máscara. 

Vai ficar tudo bem.
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ULDM 
Unidade de Longa Duração e Manutenção  

Equipa da ULDM

Continuar a cuidar cuidando-se   

“A virtude moral é uma consequência do hábito. Nós nos tornamos o que fazemos 
repetidamente. Ou seja: nós nos tornamos justos ao praticarmos atos justos, controlados 
ao praticarmos atos de autocontrole, corajosos ao praticarmos atos de bravura.”

(Aristóteles)

A humanidade viveu, durante os últimos meses, e con-
tinua a viver momentos desafiantes em que tivemos de 
encontrar outras formas de comunicação, outras formas 
de estar, outras formas de reagir perante as vicissitudes. 
Tal como refere o poeta Leminski, tudo dança, hospedado 
numa casa em mudança; também nós, os hóspedes deste 
planeta, tivemos de reaprender a dançar na nossa própria 
casa, ao ritmo de impactantes modificações.

No meio de todas estas alterações e ajustes, na nossa 
Instituição, nomeadamente na ULDM, continuamos a ser 
“gente que cuida de gente”. Os utentes continuam a preci-
sar de nós, do nosso cuidado, da nossa empatia, do nosso 
saber, para que o plano individual de cuidados prossiga e 
os objetivos sejam atingidos. É uma tarefa fácil? Não, nun-
ca foi fácil e continuará a ser exigente. Cada ser humano 
é um ser único, e isso pressupõe que os cuidados sejam 
sempre individualizados, centrados na pessoa, na sua sin-
gularidade, na sua história, nas suas necessidades.

O processo de cuidar é inerente ao ser humano (Fitz-
simons et al., 2007). E cuidar implica inte-
ração entre as partes e um envolvimento 
de autêntica comunicação, como refere 
Phaneuf (2005, p 23) “… é um processo 
de criação e recriação de informação, de 
troca, de partilha e de colocar em comum 
sentimentos e emoções entre pessoas”. 
O estabelecimento da relação de cuidar e 
inerentemente de ajuda, instituída entre 
o profissional de saúde e o utente, exige 
a perfilhação de uma conduta e postura 
humanizante, adotando princípios e va-
lores entre ambos. Em termos de singu-
laridade de cada pessoa pode aludir-se a 
uma constante assimetria na relação es-
tabelecida, sendo esta uma ligação entre 
duas pessoas únicas e distintas (Pinheiro, 
2016). No entanto, de acordo com Gineste 
e Pellissier (2007, p. 248) esta relação deve 
ser “...uma relação de igualdade: igualda-
de em Humanitude e em cidadania...”

“Humanitude está diretamente re-
lacionada com o cuidar e com a relação 
de ajuda que um prestador de cuidados 

tem perante uma pessoa fragilizada (pessoa dependente, 
vulnerável e em situação crítica ou paliativa), de forma a 
tentar melhorar a sua situação dependente e de assegu-
rar da melhor maneira possível o seu bem-estar”. No que 
concerne à prestação de cuidados e para que hajam ga-
nhos em saúde, é crucial que se estabeleça uma relação 
sólida e de confiança entre o cuidador e o utente (Simões, 
Rodrigues e Salgueiro, 2011). Uma das bases para estabe-
lecer uma verdadeira relação de ajuda é a comunicação, a 
escuta ativa, quer do utente, quer dos familiares.

Travelbee (1982) afirma que o instrumento mais valio-
so que se pode utilizar para comunicar com os utentes é 
a empatia. Isto é reforçado por Tschudin (1987, p. 33), ao 
descrever a empatia como sendo “a base para a relação 
de ajuda”. A autora diz que “para ser empática a pessoa 
precisa “estar com” a outra [...] e que empatia é mais do 
que palavras [...] é um instrumento, mas é também mais 
do que um instrumento: é uma maneira de ser” (p. 34 e 
44).

Saudades

Abraço reinventado
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Neste processo de cuidar, Botten (1990) acrescenta 
ainda, que para além da empatia é também necessário 
ter conhecimento. No seu conceito de cuidar afirma que 
ao “cuidar profissionalmente”, entre outros aspetos, pro-
cura compartilhar o saber com o utente e/ou familiares. 
Ora, para compartilhar, precisa de haver disponibilidade, 
tanto para aprender quanto para ensinar. É interessan-
te ressaltar que em muitas situações são os utentes que 
nos ensinam, sendo nós, profissionais, aqueles que mais 
aprendemos no processo de cuidar, e não o inverso. Como 
profissionais podemos ter o conhecimento técnico, que é 
importante, sem dúvida, mas os utentes têm o conheci-
mento de vida, da vida deles. Assim sendo, são os utentes 
que nos vão orientar nas necessidades de cuidados. Nós, 
como profissionais, necessitamos de tentar descobrir ca-
minhos, ou seja, indicar instrumentos, opções, que eles 
possam utilizar para alcançar os objetivos (Radunz, 1994). 

Mas como desenvolver esta abordagem em tempos 
de pandemia? Como conseguir manter a estabilidade e 
tranquilidade junto dos utentes, uma vez que também 
eles tiveram de sofrer alterações perante esta necessida-

Dia a dia

Dia a dia

Reinventar

de de “reaprender a dançar” na nossa casa? O dia a dia foi 
sendo ajustado, foram adaptadas as estratégias de comu-
nicação com os familiares através de chamadas telefóni-
cas e vídeo chamadas de forma a tentar colmatar o peso 
da saudade no processo de recuperação; as atividades fo-
ram ajustadas, de acordo com as medidas de controlo de 
infeção implementadas, tentando manter sempre a indi-
vidualidade e as escolhas de cada um; tentaram-se man-
ter as rotinas diárias, bem como as rotinas espirituais e 
religiosas através de emissão de rádio e/ou televisão; etc.. 
Acima de tudo, a equipa da ULDM tem conseguido manter 
a capacidade de escutar e estabelecer a relação empática 
com cada utente, com cada família, ou seja… a equipa da 
ULDM tem mantido o seu propósito… cuidar… E é nestes 
atos do dia a dia, nas atividades desenvolvidas, nas inte-
rações, nos momentos de partilha, que vamos cuidando 
dos nossos utentes e familiares, e vamos também cuidan-
do de nós… Estamos todos a reaprender a cada dia, e em 
cada ato de bravura, em cada ato de reinvenção, estamos 
a fortalecer a coragem para enfrentar toda e qualquer vi-
cissitude que possa surgir…

Atividades

Atingir objetivos

Atingir objetivos
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RSI
Rendimento Social de Inserção no contexto atual

O Rendimento Social de Inserção, no contexto atual, 
tem-se mostrado uma política social ativa de combate à 
pobreza e de apoio aos grupos mais vulneráveis.

Assim, no corrente ano a equipa de RSI manteve o 
acompanhamento às famílias, verificando-se que os gru-
pos mais vulneráveis são os portadores de doença ou de-
ficiência, desempregados, pessoas isoladas sem retaguar-
da de apoio e com ausência de expetativas e aspirações 
para o futuro e indivíduos com baixas qualificações e e/ou 
em idade avançada. 

Apesar das dificuldades e de algumas limitações, 14 
dos beneficiários continuam a frequentar ações de for-
mação profissional com direito a bolsa de formação, que 
lhes permite um acréscimo de rendimento mensal, por se 
tratar de um valor acumulável com a prestação de RSI. 
Aqueles também demonstram melhorias no que respeita 
ao desenvolvimento social e pessoal. 

A intervenção em situações de saúde também tem 
sido uma grande preocupação da equipa, pelo que 9 be-
neficiários/as estão a ser acompanhados intensivamente 
nesta área, sobretudo no tratamento de problemas rela-
cionados com alcoolismo e doenças crónicas. 

Temos ainda vindo a confirmar pelos Certificados de 
incapacidade temporário para o trabalho apresentados, 
que a incidência de beneficiários com problemas de saú-
de tem vindo a aumentar. Atualmente, em cerca de 45% 

Dulce Pereira e Catarina Silva (Equipa técnica de RSI)

das famílias, um dos elementos do agregado familiar é 
portador de alguma patologia considerada incapacitante 
para o trabalho.  

Outra categoria relevante é a dos indivíduos com ida-
de superior a 60 anos. Durante o ano 2020, 8 famílias 
perderam direito ao RSI, consequência da atribuição de 
prestações sociais na velhice (pensão social por velhice, 
pensão por velhice e complemento solidário para idosos). 

As contingências atuais também se refletiram no nú-
mero de beneficiários/as integrados profissionalmente, 
pois só recentemente é que foram retomadas as entrevis-
tas de emprego, estando em curso o encaminhamento de 
alguns beneficiários para juntas de freguesias do conce-
lho, ao abrigo dos programas de emprego inserção+ (CEI+). 

No que respeita a encaminhamento para respostas so-
ciais, houve um maior número de pedidos, principalmen-
te no âmbito alimentar, seja através do programa opera-
cional de apoio às pessoas mais carenciadas (POAPMC), 
cantina social, Cruz Vermelha de Vitorino de Piães e Con-
ferências S. Vicente de Paulo. Do universo total de benefi-
ciários, 75% estão a beneficiar regularmente de cabazes e 
refeições fornecidos pelas referidas entidades.

Neste sentido, continuaremos a reunir esforços para 
manter o acompanhamento de proximidade às famílias, 
com medidas de acompanhamento facilitadoras de inte-
gração social e da melhoria da condição socioeconómica.

SAAS
Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social

Em maio de 2020, a Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima formalizou um acordo com a Segurança Social para 
a criação do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) do concelho de Ponte de Lima. 

O SAAS de Ponte de Lima pretende promover uma ação social compreensiva, integrada e concertada, na proximida-
de às pessoas e às famílias, criando condições de maior equidade social no exercício da cidadania, incluindo o acesso a 
direitos, apoios e serviços e de desenvolvimento da comunidade e do território.

O SAAS de Ponte de Lima é constituído por uma equipa multidisciplinar que integra um(a) coordenador(a) e duas 
técnicas da área das Ciências Socias e Humanas.  O serviço realiza uma intervenção em rede, com o envolvimento das di-
versas entidades/instituições (segurança social, saúde, emprego, formação, educação, autarquia, entre outras), na busca 
de respostas mais adequadas às necessidades da pessoa/família.

O SAAS de Ponte de Lima iniciou a sua atividade de atendimento ao público no 
dia 22 de junho, nas suas instalações, sitas na Rua General Norton de Matos, n.º 
496, 4990-118 Ponte de Lima (junto aos Serviços Administrativos da Santa Casa da 
Misericórdia de Ponte de Lima). 

Até 31 de outubro, foram abertos 144 processos familiares e realizadas cerca de 
920 diligências, das quais se destacam entrevistas no serviço, visitas domiciliárias e 
articulações com outros serviços.

Equipa Técnica do SAAS
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BREVES

AGRADECIMENTOS DE FAMILIARES DE UTENTES

A Santa Casa da Misericórdia presta, aos seus utentes, serviços assistenciais sempre orientados para um resultado 
de qualidade. É, pois, com muito agrado e estima, que vai recebendo manifestações de agradecimento por parte de 
familiares de utentes das várias valências. Tais agradecimentos não só nos orgulham pelo trabalho realizado, como nos 
motivam e incentivam a tentar prestar um trabalho e acompanhamento ainda melhores a todos quantos aos serviços 
de assistência recorrem.

Agradecendo, também, o feedback recebido, tomámos a liberdade de publicar excertos de algumas cartas de agra-
decimento recebidas.

Em 5 de setembro, a família de Felismino Ferreira 
da Mota enviou um mail onde agradecia “(…) todo o 
carinho e profissionalismo com que sempre trataram o 
nosso pai e sem esquecer a sua família. De facto, exis-
tem anjos na terra e vocês foram para nós uns verda-
deiros anjos. São uma equipa digna de uma grande ho-
menagem, (…)”

Em 14 de agosto, os familiares de D. Rosa Celeste 
Barbosa Gonçalves, utente ULDM, escreveram a di-
zer que “(…) o vosso trabalho exige esforço, coragem, 
determinação, dedicação … mas não exige tanta coisa 
que vocês concederam à nossa “Rosinha”: o amor, o ca-
rinho, a dedicação, o conforto, a companhia (…) Vocês 
são uma equipa cheia de valores! (…)”

Em 31 de janeiro, os filhos de D. Maria da Concei-
ção quiseram deixar o seu testemunho de apreço pelo 
trabalho realizado agradecendo “À Santa Casa da Mise-
ricórdia pelo serviço de excelência que presta (…)”, “ao 
Dr. Alípio Matos (e à sua equipa) pela atitude humanista 
que promovida na SCM alicerçada num novo e inovador 
estilo de liderança, que colocou a SCM numa rota de ex-
celência organizacional; (…)”, “À Drª Dores Pereira, dire-
tora da Valência do “Lar de Idosos”, pela distinta compe-
tência de chefia, de visão e gestão de uma organização 
complexa e pela postura de generosidade que coloca ao 
serviço dos utentes institucionalizados;” e “A todos os 
trabalhadores da instituição (…) o profissionalismo, o 
humanismo e a generosidade, nos cuidados gerontoló-
gicos prestados à nossa mãe, (…), o ajustamento gene-
roso às necessidades individuais da nossa mãe, (…), a 
constelação de afetos, irradiada por um “exército” de 
pessoas (dirigentes e trabalhadores) que a amava (…)”, 
“(…) os cuidados com a sua saúde (a permanente convi-
vialidade que lhe foi proporcionada, permitindo … que a 
sua saúde mental se prolongasse por muitos mais anos 
(…)”

João Maria Carvalho (Vice-Provedor)

Em 5 de outubro, os familiares de Júlio da Silva Fer-
reira escreveram: “(…) É com pesar que o vimos partir, 
mas temos a certeza que com a institucionalização dele 
na ERPI – Centro Comunitário de Arcozelo, os seus últi-
mos anos de vida foram passados com muita serenida-
de, muito carinho e bem-estar. (…)”
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FESTA DE NATAL 2019

Como toda a gente compreende, uma imagem vale por mil palavras. Assim, aqui ficam algumas das imagens que nos transportam 
a outros momentos, anteriores à pandemia, com grande relevo para o conforto da proximidade que se viveu no Natal de 2019.

JANEIRAS

No dia 9 de janeiro passado, às 15h00, as crianças do Jardim de Infância da SCMPL, acompanhadas pelas suas Educadoras e 
Ajudantes de Ação Educativa, deslocaram-se à provedoria, situado no edifício dos serviços Administrativos da SCMPL, para 
cantarem as janeiras ao Provedor da Instituição que as acolheu e, em jeito de agradecimento, distribuiu algumas recordações.
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TOMADA DE POSSE 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PONTE DE LIMA

Quase a completar o primeiro ano deste mandato de quatro 
anos, os Órgãos Sociais da Misericórdia tomaram posse no 
passado dia 3 de janeiro, numa cerimónia simples que se 
realizou na sala do Consistório da Instituição, às 19h00.

O ato de posse foi conferido ao Provedor Dr. Alípio de Matos 
e a todos os membros dos Órgãos Sociais pelo P. Dr. José 
Gomes de Sousa, reconduzido no cargo de Presidente da 
Assembleia Geral, depois de homologados pela autoridade 
eclesiástica, o Bispo D. Anacleto Oliveira.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, na sua saudação de 
boas vindas, agradeceu a presença dos Irmãos e a importância da 
Misericórdia, destacando a importância dos seus colaboradores.

Seguiu-se a paraliturgia do Compromisso com a leitura de 
textos bíblicos e com a leitura das Obras de Misericórdia, a 
grande orientação para a ação das Misericórdias. Seguiu-se 
a leitura da Ata e a prestação do Compromisso assumida 
por todos, a que se seguiu o momento das assinaturas dos 
Órgãos Sociais, como se segue:

ORGÃOS SOCIAIS
(2020/2023)

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Mons. Dr. José Gomes de Sousa - Presidente
João Rodrigues da Costa Távora
Eng.º  Manuel Pereira da Rocha Barros

MESA DA MISERCÓRDIA
Dr. Alípio Gonçalves de Matos – Provedor
Dr. João Maria de Matos Carvalho
Dr.  Adelino Tito Vieira Barros de Morais
Dr.ª  Francisca lsabela Mesquita Alves da Cunha
Pe. Eurico da Silva Pinto
Dr.ª Filomerna Maria Guerra Quintela de Freitas Leite
Albino Omar Antanona Fernandes
Dr. Ricardo José Mendes Salgado Vieira
Dalmo Manuel Martins Pereira
Manuel José Lima Cerqueira
Prof.ª Rosa Branca Vilas Boas Real de Matos

DEFINITÓRIO OU CONSELHO FISCAL
Dr. Fernando António da Rocha Brito Mimoso Morais - Presidente
Eng.º  Agostinho Gomes da Rocha Barros
Dr.ª Sílvia Maria Matos Barros Ferraz
David Vieira Correia do Lago
José Augusto Caçador Alves
Maria lsabel Rego Vallério de Carvalho Mota

Interveio depois o Provedor empossado para felicitar os 
elementos dos Órgãos Sociais e para destacar e elogiar o 
trabalho realizado pelos colaboradores. Apontou as prioridades 
na ação a levar a cabo no mandato, nomeadamente as obras 
de requalificação na ERPI Cónego Correia, da reconversão 
do antigo edifício onde funcionaram as Finanças, bem como 
de outras alterações e obras a realizar. Referiu-se ao Hino 
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da Misericórdia, cantado pela iniciativa de 
um grupo de colaboradoras, como um hino 
agregador da Instituição que continuará a ser 
ensinado pelas educadoras e cantado, entre 
outros, pelas crianças do jardim de infância 
e lar de jovens. Falou depois da hipótese de 
ser criado um novo lar para idosos, bem 
como uma estrutura para doenças mentais. 

Terminou a sua intervenção lançando um 
apelo ao esforço e trabalho de todos os 
colaboradores ao longo do presente mandato.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
encerrou a sessão.
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Eleição da Mesa
Secretariado Regional de Viana do Castelo, da UMP…

No dia 10 de janeiro passado, pelas 17:30, reuniram-se no CCA 
da SCMPL os Provedores das Santas Casas da Misericórdia do 
distrito de Viana do Castelo para cumprimento do ponto único 
da Agenda: Eleição da Mesa do Secretariado Regional de Viana 
do Castelo, da União das Misericórdias Portuguesas para o 
quadriénio 2020-2023, tendo a Mesa cessante, constituída 
pelos Provedores de Ponte de Lima, como Presidente, e pelos 

EXÉQUIAS

Cumprindo o dever estatutário expresso no nº 2, alínea g), do 
artigo 12º do Compromisso da Santa Casa, que diz:  “As Igrejas e os 
Oratórios da Santa Casa da Misericórdia são destinadas ao exercício 
do culto divino e nelas se realizarão, sempre que possível, (…) Missa 
e Ofício no mês de novembro de cada ano por alma de todos os Ir-
mãos, Beneméritos e Benfeitores falecidos”, realizou-se no dia  14 
de novembro, sábado, às 11h00 a cerimónia de Exéquias cantada 
por vários sacerdotes do concelho, integradas numa celebração 
litúrgica presidida pelo Capelão da Instituição, Pe. Dr. José Correia 
Vilar, em que estiveram também presentes elementos dos Órgãos 
Sociais, Colaboradores e várias pessoas do público.

No momento da homilia, depois da leitura do Evangelho se-
gundo S. Lucas, lido por Mons. João Baptista Gomes, o Capelão 
referiu-se à cerimónia feita nestas circunstâncias de pandemia, 
como um modo de olhar também para a situação por que todos 
estamos a passar. 

Referindo a personagem que no Evangelho é frágil, vítima de 
injustiças e desprezada, passou para as pessoas do nosso dia a dia 
em quem ninguém pensa. Referiu o Papa Francisco que dá como 
título “O Abandonado”, a um dos capítulos, referindo-se àquele 
que, no evangelho, maltratado, é ajudado pelo bom samaritano, 
equiparando a sua ação ao trabalho desenvolvido pelas Santas Ca-
sas da Misericórdia na ajuda aos mais vulneráveis.

Fez um apelo a todos, na qualidade de cristãos, para comba-
termos a apatia e a indiferença, para que não passemos ao lado 
da dor, dedicando-nos aos mais frágeis, como é a orientação desta 
Instituição para com os seus utentes.

Provedores de V. do Castelo e Monção, como Secretários, sido 
reeleita para cumprimento do presente mandato.
O Secretariado ainda discutiu assuntos relevantes relacionados 
com o funcionamento e atualização das Instituições no que 
concerne a atualização e aumento dos vencimentos, tendo 
sido agendada para o efeito uma nova reunião a realizar, ainda, 
no mês de janeiro.
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VISITA DA DIRETORA REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL
DE VIANA DO CASTELO

A Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima teve, na 
tarde do passado dia 5 de março, a honrosa visita da Diretora 
Regional de Viana do Castelo, Drª Cristina Oliveira, às instalações 
da ERPI Cónego Correia. 

A Drª Cristina, através de uma visita às instalações, 
Inteirou-se do andamento das obras, tendo sido discutidas 
as perspetivas futuras de apoio à transformação de espaços 
para assistência social.

RUI RIO VISITOU INSTALAÇÕES DA SANTA CASA

Rui Rio, líder do PSD, visitou na tarde de 24 de agosto as 
Santas Casas da Misericórdia de Arcos de Valdevez e a de Ponte 
de Lima. Nesta última, foi recebido no exterior das instalações 
do Centro Comunitário de Arcozelo como forma de acautelar 
problemas decorrentes da pandemia que, infelizmente, assola 
o país e o mundo.

O objetivo da visita prendeu-se com a necessidade de 
conhecer de perto as dificuldades sentidas pelos lares e 
sensibilizar para a necessidade da luta contra a doença que 
ao tempo já era demasiado visível em instituições de outras 
partes do país. 

O Provedor Alípio de Matos deu a conhecer a Instituição 
e as medidas entretanto implementadas, quer para fazer 
face ao problema, como o fecho às visitas de familiares às 
pessoas internadas nas ERPI’s. Referiu-se aos gastos com a 
proteção aos utentes dos lares e Cuidados Continuados e 
acentuou, de forma expressiva, o grande contributo dado 
pelos colaboradores da Instituição, a quem agradeceu o 

trabalho empenhado e o esforço para suster a ameaça do 
vírus pandémico.

Por fim, Rui Rio e todos os participantes puderam visitar 
as valências do Centro Comunitário de Arcozelo a partir dos 
espaços exteriores, para ser evitado, deste modo, o contacto 
com os utentes e com o seu espaço específico.
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SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PONTE DE LIMA 
ASSEMBLEIA GERAL

A Reunião estatutária da 
Assembleia Geral da Santa 
Casa da Misericórdia de 
Ponte de Lima agendada para 
o dia 28 de março passado, às 
14h00, foi reagendada para 
o dia 20 de junho, à mesma 
hora, no Consistório da Ins-
tituição, devido ao estado de 

emergência decretado pelo governo face aos 
perigos decorrentes do Covid 19 que assolou e 
tem assolado o país.

Na reunião, dirigida por Mons. Dr. José Gomes 
de Sousa, Presidente da Assembleia Geral, ficou 
aprovada a ata da reunião anterior, tendo depois 
sido discutidos os assuntos da Ordem do Dia.

O Provedor, Dr. Alípio de Matos usou a 
palavra para justificar o adiamento da reunião, 
em tempo de pandemia, e explicou, depois, os 
procedimentos que a Instituição tem imple-
mentado nas suas duas casas de serviço e apoio a 
idosos (Arcozelo e Ponte de Lima) para proteger a 
saúde dos seus utentes e colaboradores. Referiu-
se depois à situação que se vivia em cada um dos 
lares referindo não ter havido, naquele período, 
qualquer pessoa infetada.

Em seguida, explicou detalhadamente o Rela-
tório e Conta de Gerência do ano 2019 que, depois 
de posto à consideração dos Irmãos presentes, 
mereceu ter sido aprovado por unanimidade.

Seguidamente, o Provedor procedeu à expli-
cação do segundo ponto da Ordem de Trabalhos 
– 1ª Revisão ao Plano de Atividades e Orçamento 
para o ano 2020 – face à necessidade de altera-
ção do alinhamento das despesas com as obras 
de requalificação da ERPI Cónego Correia e do 
edifício em que funcionou o serviço de Finanças 
de Ponte de Lima, agora transformado em 
apartamentos, na praceta Dr. Ferreira Carmo, 
tendo este ponto da Ordem de Trabalhos sido 
aprovado por unanimidade.

O terceiro ponto da Ordem de Trabalhos 
– Cedência a domínio público de uma faixa de 
terreno junto da Quinta da Cavada, freguesia da 
Facha – foi também explicado pelo Provedor Dr. 
Alípio de Matos. A Junta de Freguesia terá feito 
o pedido de cedência, à Santa Casa, face ao uso 
que os moradores confinantes com a Quinta da 
Cavada desde sempre têm feito daquela faixa, 
utilizando-a como via de acesso às sua casas.

Posto o assunto à discussão e votação, ficou 
aprovado por maioria, com uma abstenção, ten-
do, depois, sido dada como terminada a Reunião.
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No dia 18 de setembro, às 15h00, nas instalações da ERPI 
Cónego Correia, teve lugar a sessão solene de assinatura de um 
protocolo de cooperação com o Município de Ponte de Lima, 
orientado para as obras de restauro daquela resposta social.

O protocolo foi assinado pelos representantes das duas 
Instituições, o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de 
Ponte de Lima e o Presidente da Câmara Municipal de Ponte 
de Lima.

Depois da assinatura, usou a palavra o Provedor da Mi-
sericórdia, Dr. Alípio de Matos que contextualizou a obra e 
os valores gastos na mesma.

Explicou detalhadamente a obra realizada e agradeceu a 
comparticipação do Município, no valor de 17 367,09 €, entre 
as comparticipações de outras entidades, como Fundos Co-
munitários – 196 827,03 € - e Fundação Rainha Dona Leonor, 
no montante de 241 480,03 €.

RESTAURO DA ERPI CÓNEGO CORREIA 
Assinatura do protocolo de cooperação 
com a Câmara Municipal de Ponte de Lima 

Explicou depois que o valor de adjudicação da obra foi 
amplamente ultrapassado porque houve necessidade de 
modificar a instalação elétrica, alterar a configuração da co-
zinha, refazer o visual exterior da casa, pintando-a, construir 
uma cobertura que proporcionasse mais conforto aos utentes 
que, sem mobilidade, entram e saem do lar nas viaturas de 
serviço, aplicação de relva sintética e equipamento do mesmo 
lar com móveis novos, o que se traduziu num aumento de 
331 610,04 €, elevando o custo da obra para 1 116 651,28 €.

Finalizou a sessão o Presidente da Câmara Municipal, 
Eng.º Víctor Mendes, para contextualização de um apoio que 
foi objeto de uma candidatura ao Plano de Desenvolvimento 
e Coesão Territorial para os equipamentos sociais através 
de uma verba gerida pela Comunidade Intermunicipal do 
Alto Minho (CIM) e distribuída pelos municípios que, por sua 
vez selecionam a as Instituições a beneficiar. A Santa Casa 
recebeu o reforço que faz com que estejamos a assinar esta 
adenda ao protocolo no valor de 13.000,00 €, o que, no todo, 
significa um apoio dos referidos 17. 367,09 €.

O Presidente da Câmara deixou, sem compromisso, abertura 
para mais algum valor a acrescentar a estes números, depois 
de reunidas determinadas condições de incumprimento dos 
prazos por parte de outras entidades e instituições.

O Eng.º Victor Mendes referiu uma forte probabilidade de, 
neste âmbito, haver uma reprogramação financeira direcio-
nada para duas áreas fundamentais como o são a educação 
e a questão social, no que se refere à melhoria de espaços, 
com preferência para as IPSS’s que apresentem grande ma-
turidade ao nível de projetos e obra realizada.

Agradeceu, por fim, à Misericórdia o trabalho realizado, 
nas pessoas da Mesa e colaboradores.
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Serviços Administrativos 
PRESERVAÇÃO E GESTÃO DO PATRIMÓNIO

A Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima tem uma vasta atividade social com o acolhimento diário de mais de 360 
utentes nas diversas valências que compõem os desafios diários da Instituição. Se a estes utentes unirmos os colaboradores, 
estamos a falar de um universo superior a 500 pessoas, envolvidos diariamente e diretamente na atividade da Instituição, o 
que define bem o seu caráter social e humano.

Ao pensarmos em todos os que se encontram envolvidos diretamente, não podemos deixar de pensar em todas as 
pessoas que indiretamente têm contacto com a Instituição, ou seja, os familiares dos utentes e dos colaboradores, e ainda 
em todos aqueles que usufruem do Património Edificado da Misericórdia, quer seja através de contratos de arrendamento 
(rurais e/ou urbanos), ou mesmo no contacto com o Hospital Conde de Bertiandos, a Igreja da Misericórdia ou a Capela de 
Nossa Sra. da Penha de França.

A preservação e a manutenção do Património da Instituição é uma das atividades que os Serviços Administrativos tem à 
sua responsabilidade, sendo que a Instituição tem neste momento 63 prédios urbanos arrendados, dos quais 43 destinados 
a habitação própria e 20 a comércio ou serviços, além dos arrendamentos rurais, dos quais relevamos os arrendamentos da 
Quinta da Valada, Quinta de Anho Bom e Quinta de Outeiro.

A antiguidade do património exige um acompanhamento próximo e um conhecimento dos problemas dos imóveis, aos 
quais a Mesa Administrativa dedica uma preocupação constante através da inscrição nos diversos orçamentos anuais para 
os exercícios económicos de verbas relevantes para as manutenções dos mesmos. 

Serviços Administrativos da SCMPLima
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No decorrer do ano de 2019 e 2020 foram realizados avultados investimentos com o objetivo de dotar a ERPI Cónego 
Correia de condições mais condignas e atuais, no sentido da melhoria das condições de vida, convivência e bem-estar dos 
seus utentes, bem como dos colaboradores afetos à mesma.

Foi uma obra longa que exigiu muito dos colaboradores, mas com um resultado muito positivo para todos. De realçar 
que é ainda intuito da Mesa Administrativa melhorar estas condições, tendo avançado para a execução de uma pala exterior 
para melhor acolhimento aos visitantes, intervenção que se prevê estar concluída até ao final de 2020.

A par da Empreitada de Reconfiguração e Reabilitação da ERPI Cónego Correia, avançou também a Empreitada de Reconfiguração 
e Remodelação do Bloco C, onde foram transformadas as antigas instalações das Finanças em 4 apartamentos de Tipologia 
T3 e 2 apartamentos de Tipologia T2, o que permitirá um melhor serviço à comunidade local, através da disponibilização dos 
mesmos para o mercado de arrendamento.

As empreitadas e demais contratações de serviços por parte da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima realizam-se 
em conformidade com o estabelecido com o Código dos Contratos Públicos, conforme orientações da Mesa Administrativa. 
É da responsabilidade dos Serviços Administrativos a execução de todas as tarefas até à decisão final, desde a elaboração 
do caderno de encargos, em parceria com técnicos especializados, até à conclusão do processo com a apresentação à Mesa 
Administrativa do Relatório Final, para aprovação e deliberação final sobre o procedimento/concurso.

No presente ano encontram-se já adjudicados os trabalhos para a reconversão do Edifício Luís Malheiro, sito na rua 
General Norton de Matos, em 4 apartamentos de tipologia T1, o que será mais um contributo da Santa Casa da Misericórdia 
de Ponte de Lima para a comunidade limiana.
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Formação
ESTÁGIOS CURRICULARES

Susana Lima (Coordenadora Geral)

Cada vez mais, a Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima é reconhecida pela comunidade em geral 
como uma mais-valia para a formação de jovens e adultos, nas mais diversas áreas de ensino. Não obstante 
os desafios que este ano de 2020 nos trouxe, a Instituição recebeu um total de vinte estágios curriculares 
de nível técnico e superior, nas áreas de Enfermagem, Animação Socioeducativa, Técnico Auxiliar de Saúde, 
Gestão e Qualidade.

A todos os formandos agradecemos o empenho e a disponibilidade para aprender. Por fim, partilhamos 
o testemunho de dois jovens que desenvolveram o seu estágio final de curso na nossa Instituição.

TESTEMUNHOS

Desde os tempos da Licenciatura em 
Administração Pública, que fiquei com vontade 
de aprender mais sobre Qualidade. Após 
este ciclo, iniciei o Mestrado em Economia 
Social, o qual terminei com um estudo sobre 
as Competências e os Valores da Economia 
Social nas I.P.S.S’s. Uns meses depois, após já 
ter feito várias formações sobre diversos temas 
relacionados com o sector público, privado 
e social, o Instituto de Emprego e Formação 
Profissional propôs-me a realização de um 
Curso de 500h, composto por 200h de Formação Teórica 
e 300h. de Formação Prática em Contexto de Trabalho, no 
âmbito da medida Vida Ativa Jovem de Qualidade. 

No início deste ano, eis que chega a altura de escolher 
e, como a Economia é chamada por muitos como a “Ciência 
das Escolhas”, escolhi uma instituição da Economia Social – 
a Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima – para fazer 
a Formação Prática em Contexto de Trabalho na área da 
Qualidade.

Depois de uma conversa com o Sr. Provedor, de todos os 
documentos necessários preenchidos, no dia 29 de janeiro 

Formação Prática em Contexto de Trabalho - Vida Ativa Jovem de Qualidade

iniciei a parte prática que, infelizmente, foi 
interrompida devido à pandemia do COVID-19, e 
recomeçada em junho até terminar as horas que 
me faltavam. Durante as 300 horas de formação 
fui acompanhada pela Dra. Cláudia Rodrigues. 
Fiquei a conhecer os vários procedimentos 
de gestão da Santa Casa da Misericórdia de 
Ponte de Lima, analisei dados relativos à 
Segurança e Saúde no Trabalho e respostas 
sobre a satisfação dos colaboradores e clientes 
da instituição. Elaborei fluxogramas e ajudei 

na organização do Arquivo, entre outras tarefas. Apesar de 
atípicas, considero que foram umas horas com conversas 
ricas de partilhas de conhecimento e de experiências, e que 
na área da Qualidade muito há a fazer! 

Por fim, agradeço ao Sr. Provedor e a toda a Mesa 
Administrativa, à Dra. Cláudia Rodrigues, à Dra. Susana Lima, e 
a toda a Equipa dos Serviços Administrativos, a oportunidade, 
o carinho e amabilidade com que me receberam, e tudo o 
que me ensinaram.

Maria Margarida Pires

Falar desta experiência enquanto estagiário na Santa Casa 
da Misericórdia é falar de aprendizagens que irei levar comigo 
para a minha vida profissional. Este estágio em Animação 
Socioeducativa acabou por ficar dividido em dois, isto porque 
teve de ser interrompido devido à Pandemia, mas depois 
surgiu a oportunidade de regressar, e assim aconteceu. 

Com esta oportunidade de estagiar num local com esta 
qualidade, o importante seria adquirir o maior número de 
conhecimentos e capacidades, tanto com os profissionais 
presentes na Instituição, como com os utentes. 

Apesar de não ter sido um estágio normal, com um 
processo único e linear, sempre procurei integrar-me na 

Experiência de estágio - Licenciatura de Animação Socioeducativa

equipa e estar disponível para qualquer tipo de tarefa. Em 
relação aos idosos, um público-alvo cheio de experiências e 
conhecimento para partilhar e foi nesse sentido que tentei 
retirar isso da parte deles, através do projeto implementado, 
em que surge um produto final em que os utentes são os 
principais protagonistas. Esse produto final é um pequeno 
livro em que surgem histórias e memórias do passado, alusivas 
aos utentes do Centro Comunitário de Arcozelo da Santa Casa 
da Misericórdia de Ponte de Lima. Este pretende mostrar a 
importância de trabalhar com os idosos institucionalizados, 
trabalhar as suas memórias e as suas histórias, e acaba por 
ser bom para eles porque, além de trabalharem a estimulação 
cognitiva, estão a partilhar as suas vivências.
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Em suma, as aprendizagens deste estágio são imensas, 
assim como as saudades do dia a dia dentro da instituição, 

o bem-estar que se sente pelos corredores e o sorriso, no 
final do dia, dos idosos é tudo o que um profissional precisa 
para ser feliz no seu contexto de trabalho e este local é um 
belo exemplo disso. 

Resta-me agradecer ao Dr. Alípio de Matos pela oportunidade 
de estagiar numa das valências da Santa Casa da Misericórdia 
de Ponte de Lima, agradecer também a todos os intervenientes 
do Centro Comunitário de Arcozelo que de uma forma ou outra 
estiveram presentes comigo neste estágio e que sempre me 
tentaram ajudar independentemente da circunstância. Um 
agradecimento especial ao Dr. Mário Ferreira e a todos os 
utentes da instituição que em ano de Pandemia e com todos 
os condicionalismos colaboraram com os seus testemunhos 
e memórias e por fim à Susana Costa pela partilha do seu 
conhecimento diário.

Rui Aléxis Martins

Formação dos Colaboradores em tempos de pandemia por COVID-19

Em tempos de amplo distanciamento físico, resultado da 
pandemia por Covid-19, e por não ser possível a realização de 
formação presencial, o aprender deixou de estar confinado 
somente à sala de formação, para estar à distância de um 
clique, através de meios de comunicação à distância.

Devido à pandemia, não foi possível à Instituição cumprir 
o plano de formação definido para 2019-2020. Como medida 
de prevenção, parte da formação interna não foi executada 

e a formação externa realizada foi maioritariamente on-line, 
como se pode ver nos gráficos seguintes.

Ainda assim, ao nível da formação interna, foram realizadas 
duas ações com a duração de uma hora cada (gráfico nº3). 
Ao nível da formação externa, foram administradas 97 horas 
de formação (gráfico nº2). 

Finalmente, no gráfico nº 1 podemos ver a distribuição 
dos 21 formandos por ação de formação, maioritariamente 
realizadas on-line.
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AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES E DOS COLABORADORES

Em 2018 definiu-se como objetivo estratégico da Instituição, para além da avaliação da 
satisfação dos clientes e/ou representantes familiares com os serviços da Instituição, aumentar a 
percentagem de satisfação dos mesmos com os serviços prestados para 80%, e em 2019, manter 
esta percentagem acima dos 80%.

Como se pode verificar nos gráficos seguintes, tanto nas valências da infância como nas 
valências  sénior e da saúde, a meta foi atingida, mantendo-se a percentagem média de satisfação 
dos clientes acima dos 80% .

No que se refere à 
avaliação da satisfação 
dos colaboradores da 
Instituição, nos anos de 
2018 e 2019 (gráfico nº 3), 
registam-se percentagens 
de satisfação muito 
semelhantes. Em termos 
globais, a percentagem de 
satisfação é de 90% nos 
dois anos. Ao nível das 
valências, destaca-se a 
percentagem de satisfação 
dos colaboradores da 
ERPI Cónego Correia que 
desceu significativamente: 
82,1% em 2018 e 66,0% 
em 2019, o que poderá 
estar relacionado com o 
período mais turbulento, da 
empreitada de reabilitação 
e remodelação da valência. 
No sentido contrário, 
destaca-se a ULDM, com 
83,9% em 2018 e 94% em 
2019.

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES E DOS 
COLABORADORES 

                                                                                                                                                                                  Cláudia Rodrigues 
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a meta foi atingida, mantendo-se a percentagem média de satisfação dos clientes acima dos 80% . 
Devido às medidas de prevenção e contenção da pandemia por Covid-19, durante o ano de 2020 não foi realizada a 
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No entanto, a Instituição trabalha diariamente para que a satisfação dos clientes com os serviços prestados se 
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Memórias de uma vida

Laurinda da Conceição Correia, idosa com 103 anos, integra a Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas Cónego Correia no dia 18 de março de 2020.

Com a sua idade avançada torna-se a idosa com mais anos de vida acolhida 
nesta valência.

A D. Laurinda nasceu a 28 de julho de 1916, no lugar de Faldejães, 
freguesia de Arcozelo, concelho de Ponte de Lima. Celebrou connosco 
os seus 104 anos. 

É filha de Ernesta da Conceição Correia e de José́ Fernandes Júnior. 

Foi criada com os seus 5 irmãos e 2 primos, sendo um deles o Manuel 
José́ Barbosa Correia (o saudoso Cónego Correia). 

Com 27 anos de idade, casou com José ́d’Abreu Pereira, conhecido 
como Zé Lau, com quem teve 7 filhos. 

Revelou-se-se uma mulher determinada, para aquela época, casando 
sem o apoio de parte da família. 

Na sua vida profissional trabalhou como governanta em várias casas 
senhoriais, destacando o Convento Vale de Pereiras e a Casa Grande da Freiria. 

Depois de casada, trabalhou na agricultura e de noite fazia arranjos de 
guarda-chuvas, juntamente com o marido que trabalhava de barbeiro e 
mecânico durante o dia. 

Quando o marido se depara com a possibilidade de desemprego, decide, 
com as suas poupanças, comprar o negócio de oficina mecânica. 

Anos mais tarde, além deste negócio, abre uma barbearia junto à igreja 
matriz e uma outra, à sociedade, no Largo de Camões, assim como uma 
taberna no rés-do-chão da casa onde habitam.

Todos os filhos iniciam a sua atividade profissional nos negócios da família.

Acompanhou sempre todas as negociações com bancos, fornecedores, 
contacto com clientes, o que naquela época eram trabalhos que pertenciam 
maioritariamente aos homens.

É reconhecida socialmente pela sua determinação, dinâmica, capacidade 
de trabalho e dedicação à família.

A D. Laurinda continua ainda hoje ainda com a sua elegância, com a sua 
própria personalidade e sempre muito bem-disposta…

“...viver pode ser difícil, mas também pode ser uma prova de superação de nós próprios.” 
Helena Sacadura Cabral
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Extratos de Deliberações da Mesa Administrativa
2019.12.03 a 2020.10.21

2019.12.03:
Adjudicar a intervenção no sistema CDI 
(Sistma de Incêndio) e CCTV (Video Vigilân-
cia), no Centro Comunitário de Arcozelo.
Tomar conhecimento do Relatório de Re-
comendações da Visita de Acompanha-
mento Técnico pelos serviços do Centro 
Disitrital de Viana do Castelo, às instala-
ções da ERPI do CCA e do Centro de Dia.
Tomar conhecimento das adendas refe-
rentes ao Acordo de Cooperação para a 
Creche de Ponte de Lima e Creche do Cen-
tro Comunitário de Arcozelo.
Tomar conhecimento de reforma anteci-
pada de uma colaboradora da ERPI Cóne-
go Correia, Sr.ª Maria Aurora Martins Pe-
reira da Silva.
Contratar uma Ajudante de Lar, em regime 

de contrato de trabalho a termo certo. 
Converter um contrato de trabalho a ter-
mo certo em contrato de trabalho sem 
termo.
Contratar uma Ajudante de Lar, em regime 
de contrato de trabalho a termo incerto. 
Deliberar sobre o montante de plafond 
para aquisição de lembranças de Natal 
para os utentes das várias valências e co-
laboradores.
Tomar conhecimento de vários pedidos de 
estágios curriculares, em várias áreas.
Estabelecer uma parceria de colaboração 
entre a Instituição e o Grupo Cultural e Re-
creativo de Danças e Cantares de Ponte de 
Lima.
Autorizar a cedência do espaço anexo à 
Igreja da Misericórdia ao Instituto Limia-

no-Museu dos Terceiros, para prepraração 
dos grupo corais que participarão no con-
certo de Natal, a realizar na Igreja Matriz, 
em 15/12/2019.
Tomar conhecimento do registo de en-
tradas e saídas de utentes das respostas 
sociais.
                    
2019.12.17:
Aprovar e autorizar o pagamento do auto 
de medição n.º 2, referente à execução do 
projeto de Sistema de Alarme e Deteção 
de Incêndios, na ERPI Cónego Correia.
Aprovar e autorizar o pagamento do auto 
de medição n.º 3, referente à execução de 
trabalhos não previstos de instalações elé-
tricas, na ERPI Cónego Correia.
Aprovar e autorizar o pagamento do auto 

Covid-19:
A doença que o mundo não esperava!

A doença que conhecemos como Covid-19 é causada por 
um vírus da família dos Coronavírus e manifesta-se prin-
cipalmente por febre, tosse e falta de ar.

A transmissão é feita de forma direta por via aérea, nas 
gotículas expelidas quando se espirra ou tosse; e, de 
forma indireta, através de objetos contaminados por 
pessoas infetadas, visto que o vírus sobrevive algumas 
horas nas superfícies contaminadas. Apesar da família 
Coronavírus ser conhecida, não existe tratamento espe-
cífico para a estirpe SARS-COV2, sendo a prevenção a 
arma disponível mais eficaz. A lavagem frequente das 
mãos com água e sabão, ou uma solução com alcool a 
70º, a etiqueta respiratória que consiste em espirrar ou 
tossir para o antebraço ou para um lenço descartável, o 
distanciamento social e o uso de máscara são as formas 
de prevenção mais eficazes.

Há casos de Covid-19 que podem contribuir para doen-
ças mais graves, como as infeções respiratórias. Estas 
podem ainda ser provocadas pela bactéria Streptococcus 
pneumoniae, responsável pela pneumonia, e pelo vírus 
Influenza, responsável pela gripe, que surgem prefern-
cialmente no Inverno. A vacinação é importante para as 
prevenir.

Existem atualmente dois tipos de vacinas contra as infe-
ções pneumocócicas que são a Prevenar® 13 e a Pneu-

Farmacêuticas da Farmácia Brito

movax®23. São duas vacinas com composição diferente 
que atuam no Sistema Imunitário, reforçando as defesas 
do organismo também de forma diferente.

As infeções pneumocócicas afetam maioritariamente 
os idosos e pessoas com problemas de saúde crónicos, 
podendo estas desenvolver complicações graves. No 
entanto, podem afetar pessoas de qualquer idade, in-
cluindo crianças.

A vacinação contra as infeções pneumocócicas não pro-
tege da Covid-19, sendo recomendada para prevenir as 
complicações associadas, bem como a hospitalização e 
as comorbilidades em tempos de pandemia.

A gripe continua a ser uma doença de presença anual. 
A vacina oferece uma proteção elevada, diminuindo a 
gravidade e as suas complicações. Os sintomas da gripe 
e da Covid-19 podem ser semelhantes, o que reforça a 
necessidade da vacinação, principalmente nos grupos 
de risco. Embora não proteja da Covid-19, a vacinação 
contra a gripe assume um papel ainda mais importante 
este ano.

No atual contexto de pandemia, o aumento do número 
de pessoas vacinadas reduz a probabilidade de contágio, 
controlando a doença de forma mais eficaz, havendo me-
lhor aproveitamento dos recursos do Sistema Nacional 
de Saúde.
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de medição n.º 15, referente à empreitada 
da ERPI Cónego Correia.
Tomar conhecimento do Relatório de Re-
comendações da Visita de Acompanha-
mento Técnico pelos serviços do Centro 
Disitrital de Viana do Castelo, às instala-
ções da Creche do CCA.
Tomar conhecimento do Relatório da Vi-
sita de Acompanhamento Técnico da ECL 
(Equipa Coordenadora local) à ULDM, cor-
respondente ao 4.º trimestre de 2019.
Autorizar a passagem da Diretora Coor-
denadora Drª Susana Maria Martins Lima, 
a Coordenadora Geral, em regime de co-
missão de serviço, com efeitos a partir de 
01/01/2020.
Autorizar a passagem do Técnico Superior 
Administrativo Dr. Paulo Rui Rodrigues 
Araújo, a Diretor Coordenador, em regime 
de comissão de serviço, com efeitos a par-
tir de 01/01/2020.
Reclassificar o Assistente Administrativo 
Sr. Luís Duarte Gonçalves Felgueiras Mar-
tins Cristino, em Técnico Administrativo, 
com efeitos a partir de 01/01/2020
Conceder a isenção de horário de trabalho 
ao Encarregado de Serviços Gerais do CCA 
Sr. Nuno Miguel Brito Fernandes, com efei-
tos a partir do dia 01/01/2020.
Contratar três Enfermeiras para a ULDM, 
em regime de prestação de serviços.
Contratar duas Ajudantes de Lar, em re-
gime de contrato de trabalho a termo in-
certo, para substituição de colaboradores 
com incapacidade temporária para o tra-
balho.
Tomar conhecimento do agradecimento 
da Presidente da Associação Concelhia das 
Feiras Novas, pela colaboração prestada à 
realização das Festas Concelhias de 2019.
Tomar conhecimento do registo de en-
tradas e saídas de utentes das respostas 
sociais.

2020.01.14:
Tomar conhecimento de felicitação do Pre-
sidente do Secretariado Nacional de UMP 
à Mesa Administrativa pela reeleição dos 
Orgãos Sociais da Instituição, para o qua-
driénio 2020/2023.
Aprovar a proposta do senhor Provedor 
para composição da Mesa Administrativa, 
para o quadriénio 2020/2023, nos termos 
do nº 2 do art.º 26º do Compromisso da 
Irmandade da Misericórdia de Ponte de 
Lima.
Aprovar a proposta do senhor Provedor 
para a designação do dia e hora para a 
realização das reuniões ordinárias da 
Mesa Administrativa, para o quadriénio 
2020/2023, nos termos da alínea b) do nº 
1, do art.º 28º, e nº 1 art.º 29 do Compro-
misso da Irmandade da Misericórdia de 
Ponte de Lima.
Aprovar a proposta do senhor Provedor 
para que, nas operações financeiras e mo-
vimentos de contas bancárias sejam obri-
gatórias duas assinaturas conjuntas, de-
signadamente o Provedor e do Tesoureiro 
ou, na respetiva falta ou impedimento, do 
Vice Provedor e ou do Secretário, nos ter-
mos do n.º 1 e n.º 2 do artº 17º do Compro-
misso da Irmandade da Misericórdia de 
Ponte de Lima.
Delegar no Provedor a realização de des-
pesas, por ajuste direto, para aquisição 
de bens e serviços, até ao montante de 
2.500,00€, nos termos da alínea a) do nº 2 

do artº 27º do Compromisso da Irmandade 
da Misericórdia de Ponte de Lima.
Aprovar e autorizar o pagamento do auto 
de medição n.º 16, referente à execução 
da empreitada de remodelação e reconfi-
guração da ERPI Cónego Correia.
Aprovar e autorizar o pagamento do auto 
de medição n.º 12, referente à execução 
da empreitada de remodelação do edifício 
denominado “Bloco C”.
Aprovar um Voto de Pesar pelo falecimen-
to, no dia 23/12/2019, do senhor Fernando 
Augusto Vasconcelos Calheiros de Barros, 
Irmão e Ex-Provedor da Instituição.
Adjudicar o fornecimento de estantes fa-
bricadas em carvalho, para a Sala de Reu-
niões da Provedoria.
Contratar um Prefeito, em regime de con-
trato de trabalho a termo certo.
Contratar uma Ajudante de Lar, em regime 
de contrato de trabalho a termo certo.
Autorizar as promoções e progressões na 
carreira e mudança de nível dos colabora-
dores da Instituição com efeitos a partir de 
01/01/2020.
Autorizar a integração de nove formandos 
do Curso de Técnico Auxiliar de Saúde do 
Centro de Fornação Profissional de Viana 
do Castelo.
Aprovar os Planos Anuais das várias Valên-
cias da Instituição para o ano de 2020.
Aprovar o organograma da Instituição.
Tomar conhecimento e aprovar a imple-
mentção do Serviço de Atendimento e 
Acompanhamento Social (SAAS), através 
da celebração de um Acordo Atípico com 
a Segurança Social.
Aprovar a admissão de um confrade na 
Irmandade.
Tomar conhecimento do registo de en-
tradas e saídas de utentes das respostas 
sociais.

2020.01.29:
Tomar conhecimento da visita à Institui-
ção da Diretora do Centro Distrital de Se-
gurança Social de Viana do Castelo, no dia 
05/02/2020.
Adjudicar o fornecimento de medicamen-
tos e outros produtos farmaceuticos para 
os utentes da Instituição.
Adjudicar a prestação de serviços de cons-
trução civil.
Adjudicar a prestação de serviços de car-
pintaria.
Adjudicar o fornecimento de pão e afins.
Aprovar o Relatório Final do procedimento 
para fornecimento de artigos de enferma-
gem.
Aprovar o Relatório Final do procedimento 
para fornecimento de artigos de higiene 
pessoal.
Aprovar o Relatório Final do procedimento 
para fornecimento de artigos de papelaria.
Aprovar o Relatório Final do procedimento 
para fornecimento de artigos de de prote-
ção individual.
Aprovar o Relatório Final do procedimento 
para fornecimento de sacos para resíduos.
Aprovar o Relatório Final do procedimento 
para fornecimento de fruta.
Aprovar o Relatório Final do procedimento 
para fornecimento de peixe fresco.
Aprovar o Relatório Final do procedimento 
para fornecimento de pneumáticos.

Aprovar o Relatório Final do procedimento 
para fornecimento de produtos alimentares.
Aprovar o Relatório Final do procedimento 
para fornecimento de bebidas.
Aprovar o Relatório Final do procedimento 
para fornecimento de leite e derivados
Aprovar o Relatório Final do procedimento 
para fornecimento de congelados.
Aprovar o Relatório Final do procedimento 
para fornecimento de carnes.
Aprovar o Relatório Final do procedimento 
para fornecimento de legumes e tubércu-
los.
Aprovar o Relatório Final do procedimento 
para fornecimento de consumíveis de im-
pressão.
Aprovar o Relatório Final do procedimento 
para fornecimento de produtos de incon-
tinência.
Aprovar o Relatório Final do procedimento 
para fornecimento de controlo de pragas.
Aprovar o Relatório Final do procedimento 
para fornecimento de assistência mecâni-
ca.
Autorizar a realização de obras de benefi-
ciação da Casa da Lapa.
Tomar conhecimento dos consumos cor-
rentes da Instituição entre janeiro e de-
zembro de 2019.
Contratar uma Ajudante de Lar, em regime 
de contrato de trabalho a termo certo.
Aprovar a ata de avaliação de desempe-
nho dos colaboradores da Instituição.
Aceitar um estágio curricular da área da 
Gestão e Qualidade.
Aceitar o pedido de cooperação da empre-
sa “Previform”, para acolhimento de está-
gios curriculares.
Tomar conhecimento do agradecimento 
por parte do Instituto Limiano-Museu dos 
Terceiros, pela cedência dos instalações da 
Igreja da Misericórdia.
Aprovar o projeto de funcionamento da 
atividade e Regulamento Interno do Ser-
viço de Atendimento e Acompanhamento 
Social (SAAS).
Tomar conhecimento do registo de en-
tradas e saídas de utentes das respostas 
sociais.

2020.02.12:
Tomar conhecimento e aceitar o protocolo 
com o Município de Ponte de Lima, refe-
rente ao apoio à comparticipação financei-
ra, no âmbito da candidatura NORTE-07-
4842-FEDER-000089 – Reconfiguração e 
Reabilitação da ERPI Cónego Correia.
Autorizar a renovação do Parque Automó-
vel da Instituição. 
Adjudicar a empreitada para intervenção 
no Bloco A, sito na Praceta Dr. Vieira de 
Araújo.
Autorizar a abertura de procedimento 
para consulta de intervenção e manuten-
ção de extintores e carreteis nas valências/
serviços da Instituição.
Aprovar e autorizar o pagamento do auto 
de medição n.º 17, referente à execução 
da empreitada de remodelação e reconfi-
guração da ERPI Cónego Correia.
Aprovar e autorizar o pagamento do auto 
de medição n.º 13, referente à execução 
da empreitada de remodelação do edifício 
Bloco C.
Tomar conhecimento de doações de pro-
dutos alimentares e outros, de várias en-
tidades.
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Tomar conhecimento do comunicado da 
UMP, sobra a atualização dos valores da 
RNCCI.
Converter dois contratos de trabalho a ter-
mo certo, em contrato sem termo.
Renovar um contrato de trabalho a termo 
certo, por mais um ano.
Tomar conhecimento do agradecimen-
to dos familiares da ex-utente Maria da 
Conceição, falecida em 08/12/2019, pelos 
bons serviços prestados na ERPI Cónego 
Correia.
Aprovar um Voto de Pesar pelo falecimen-
to, no dia 27/01/2020, da mãe do Secre-
tário da Mesa da Assembleia Geral, Engº 
Manuel Pereira da Rocha Barros.
Tomar conhecimento do registo de en-
tradas e saídas de utentes das respostas 
sociais.
    
2020.02.26:  
Aprovar o Relatório e Conta de Gerência 
do ano de 2019.
Autorizar a prorrogação do prazo de exe-
cução da empreitada reconfiguração e 
reabilitação da ERPI Cónego Correia por 
60 dias, a título gracioso.
Autorizar a prorrogação do prazo de exe-
cução da empreitada reconfiguração e re-
modelação do edofício denominado Bloco 
C por 120 dias, a título gracioso.
Aprovar e autorizar o pagamento do auto 
de medição n.º 1 da empresa “Edivalor”, 
referente à execução de trabalhos não 
previstos, na empreitada do edifício deno-
minado Bloco C.
Adjudicar à empresa Vieira e Lopes a pres-
tação de serviços de manutenção preven-
tiva do AVAC, no Centro Comunitário de 
Arcozelo.
Autorizar a abertura de concurso para ar-
rendamento da casa da habitação n.º 5, 
sita no Bairro da Misericórdia.
Aprovar a cedência a domínio público de 
uma faixa de terreno à Junta de Freguesia 
da Facha.
Tomar conhecimento do registo de en-
tradas e saídas de utentes das respostas 
sociais.
    
2020.03.11:
Tomar conhecimento e e exercer o direito 
de se pronunciar por escrito sobre a não 
admissão da candidatura designada por 
Valorização e Reabilitação/Conservação 
da Igreja da Santa Casa da Misericórdia de 
Ponte de Lima.
Tomar conhecimento e aprovar a primeira 
revisão orçamental para o ano 2020.
Aprovar o caderno de encargos e abertura 
de procedimento, para execução da em-
preitada “Reconfiguração e reabilitação da 
ERPI Cónego Correia – Trabalhos de  pintu-
ra e arranjos exteriores.
Renovar o contrato de plano de assistência 
ao parque informático da Instituição, com 
a empresa “F3M”.
Autorizar o pagamento do auto de medi-
ção n.º 18, referente à empreitada de “Re-
configuração e reabilitação da ERPI Cóne-
go Correia”.            
Autorizar o pagamento do auto de medi-
ção n.º 14, referente à empreitada do edifí-
cio denominado Bloco C.
Aceitar a rescisão do contrato arrenda-
mento rural, da leira denominado Lordelo, 
sita na freguesia da Facha.

Aceitar a rescisão de dois  contrato de tra-
balho a termo certo.
Contratar um Trabalhador de Serviços Ge-
rais, em regime de contrato de trabalho a 
termo certo.
Aceitar um estágio de enfermagem geriá-
trica na ERPI Cónego Correia, por parte da 
UFP.
Tomar conhecimento da análise de comu-
nicação do Ministério da Saúde e da Direc-
ção Geral de Saúde, relativa às medidas 
de prevenção a tomar a Instituição, para 
conter a propagação do Coronavírus SAR-
S-OCV-2 (Covid-19).
Tomar conhecimentos e aprovar o Plano 
de Contigência da Instituição para preve-
nir, conter e mitigar os efeitos de uma pos-
sível contaminação do Coronavírus.
Tomar conhecimento e autorizar a redu-
ção de 5%, na faturação mensal dos uten-
tes do Centro de Dia, pela impossibilidade 
de manter as higienes, devido a imple-
mentação do Plano de contigência
Tomar conhecimento do registo de en-
tradas e saídas de utentes das respostas 
sociais.

2020.03.25:
Adjudicar as propostas para fornecimento 
de papel de higiene e limpeza.
Adjudicar as propostas para fornecimento 
de ambientadores e insecticidas.
Adjudicar as propostas para fornecimento 
de artigos de lavandaria
Adjudicar as propostas para fornecimento 
de artigos de limpeza geral.
Adjudicar as propostas para fornecimento 
de artigos de higiene e limpeza de cozinha.
Tomar conhecimento e deferir e cessação 
do vínculo laboral com colaborador Fran-
cisco José Pereira Pinto, por motivo de re-
forma por velhice.
Autorizar a suspensão do pagamento da 
comparticipação mensal dos utentes do 
Centro de Dia, durante o período de en-
cerramdento da valência.
Autorizar a suspensão do pagamento da 
comparticipação mensal dos pais na men-
salidade das valências da Creche CCA, 
Creche de Ponte de Lima e Pré Escolar, 
durante o período de encerramento das 
valencais supracitadas.
Tomar conhecimento do registo de en-
tradas e saídas de utentes das respostas 
sociais.

2019.04.08:
Tomar conhecimento e ratificar a aquisi-
ção/reforço de equipamento de proteção 
individual, devido à pandemia Covid-19.
Tomar conhecimento dos consumos cor-
rentes do 1.º trimestre de 2020.
Deliberar não declarar LAY-OFF para os co-
laboradores da Infância: Creche de Ponte 
de Lima, Creche do Cca e Jardim de Infân-
cia.
Aceitar a rescisão de contrato de trabalho 
sem termo de um enfermeiro.
Autorizar a contratação de um enfermei-
ro, em regime de contrato de trabalho a 
termo certo.
Conceder tolerância de ponto aos colabo-
radores nos dias 9 e 13 de abril.
Tomar conhecimento do registo de en-
tradas e saídas de utentes das respostas 
sociais.

2020.04.22:
Anular o procedimento por consulta pré-
via para prestação de serviços de manu-
tenção de extintores e carreteis.
Arrendar a casa de habitação n.º 5, sita no 
Bairro da Misericórdia.
Tomar conhecimento de doações de equi-
pamentos de proteção indivual devido à 
pandemia Covid-19, por várias entidades.
Aprovar a candidatura ao concurso da 
Fundação Bancária “La Caixa”, referente 
ao projeto Envelhecer Ativamente Minimi-
zando os Efeitos da Demência..
Tomar conhecimento da decisão final da 
não admissão definitiva da candidatura 
candidatura Valorização e Reabilitação/
Conservação da Igreja da Santa Casa da 
Misericórdia de Ponte de Lima.
Tomar conhecimento do registo de en-
tradas e saídas de utentes das respostas 
sociais.
 
2019.05.06:
Aprovar e adjudicar o procedimento por 
consulta prévia para execução de traba-
lhos de pintura e arranjos exteriores na 
ERPI Cónego Correia.
Aprovar e autorizar o pagamento do auto 
de medição n.º 19, referente à execução 
da empreitada da ERPI Cónego Correia.
Aprovar e autorizar o pagamento do auto 
de medição n.º 15, referente à execução 
da empreitada do edifício denominado 
Bloco C.
Suspender o transporte afeto às valên-
cias da infância, a partir do ano letivo 
2020/2021.
Aprovar a atualização das comparticipa-
ções mensais das valências da infância: 
Creche de Ponte de Lima, Creche do Cca 
e Pré-Escolar para o ano letivo 2020/2021.
Aprovar a autalização das comparticipa-
ções mensais das valências Sénior: ERPI 
Cónego Correia e ERPI do CCA, com efeitos 
a partir de 01/06/2020.
Aprovar a autalização das comparticipa-
ções mensais do Centro de Dia, com efei-
tos a partir do dia 01/06/2020.
Manter o valor das comparticipações men-
sais da ULDM.
Tomar conhecimento de doações de equi-
pamentos de proteção indivual devido à 
pandemia Covid-19, por várias entidades.
Autorizar uma prorrogação de licença sem 
vencimento de uma colaboradora.
Aceitar a rescisão de um contrato de tra-
balho a termo incerto.
Renovar um contrato de trabalho a termo 
certo.
Aprovar a atualização do Plano de Conti-
gência (revisão 2).
Tomar conhecimento do registo de en-
tradas e saídas de utentes das respostas 
sociais.
 
2019.05.20:
Tomar conhecimento e aprovar o projeto 
de reconversão das 4 salas do prédio de-
nominado “Luis Malheiro” em apartamen-
tos T1.
Aprovar o arrendamento da leira de culti-
vo denominada por Dordelo, na freguesia 
da Facha.
Adquirir uma viatura devidamente equipa-
da para o transporte de refeições.
Aprovar o manual de higienização e plano 
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de higienização da Instituição.
Aprovar a atualização do Plano de Conti-
gência (revisão 3).
Tomar conhecimento de doações de equi-
pamentos de proteção indivual devido à 
pandemia Covid-19, por várias entidades.
Tomar conhecimento e deferir e cessação 
do vínculo laboral com a colaboradora Ma-
ria das Dores Dantas Carvalho Cunha, por 
motivo de reforma por velhice.
Proceder à contratação de uma Nutricio-
nista, em regime de prestação de serviços.
Tomar conhecimento do registo de en-
tradas e saídas de utentes das respostas 
sociais.

2019.06.03:
Aprovar o procedimento, por consulta 
prévia, para a execução da empreitada de 
reconversão de primeiro andar do prédio 
denominado “Luis Malheiro”, para Aparta-
mentos T1.
Aprovar e autorizar o pagamento do auto 
de medição n.º 16, referente à execução 
da empreitada do edifício denominado 
“Bloco C”.
Aprovar e autorizar o pagamento de auto 
de medição único à empresa Edivalor, 
referente à execução de trabalhos não 
previstos de eletricidade da execução da 
empreitada do edifício denomnado “Bloco 
C”-
Aprovar a primeira Revisão Orçamental 
para o ano de 2020.
Tomar conhecimento da assinatura do 
Acordo de Cooperação Atípico entre a Ins-
tituição e Instituto da Segurança Social, 
para implementação do Serviço SAAS.
Proceder à contratação de uma Técnica 
de Serviço Social e uma Psicóloga para o 
SAAS.
Nomear para Coordenador Técnico do 
SAAS a Técnica Superior, Dr.ª Cláudia Filipa 
Ramos Rodrigues.
Aprovar a extinção de dois postos de tra-
balho de Motorista.
Proceder à contratação de um Prefeito, 
em regime de contrato de trabalho a ter-
mo certo.
Rescindir um contrato de trabalho a termo 
incerto.
Aprovar a atualização do Plano de Conti-
gência (Revisão 4).
Tomar conhecimento de doações de equi-
pamentos de proteção indivual devido à 
pandemia Covid-19, por várias entidades.
Aprovar um Voto de Pesar pelo falecimen-
to, no dia 30/05/2020, do Provedor da San-
ta Casa da Misericórdia de Penafiel, Pro-
fessor Júlio Manso Mesquita.
Tomar conhecimento do registo de en-
tradas e saídas de utentes das respostas 
sociais.
     
2020.06.17:
Adiar a publicação do Boletim Informativo 
n.º 39 para dezembro de 2020, juntamente 
com o Boletim Informativo n.º 40.
Aprovar o mapa de férias dos colaborado-
res da Instituição.
Renovar a Comissão de Serviço da Dire-
tora Técnica da ERPI Cónego Correia, Dr.ª 
Maria das Dores Morais da Silva Pereira, 
por mais três anos.
Reclassificar as Ajudantes de Cozinheira 
Maria Laurinda Costa Marques Rocha e 

Rosa Maria Torres Dias Caldas Silva, na ca-
tegoria  de Cozinheira, Grau I.
Proceder à contratação de três Ajudantes 
de Lar para a ERPI Cónego Correia.
Tomar conhecimento e aprovar a primeira 
revisão orçamental paras a ano 2020.
Tomar conhecimento do registo de en-
tradas e saídas de utentes das respostas 
sociais.
     
2020.06.20: (Reunião extraordinária)
Aprovar a proposta de atribuição da distin-
ção de Irmão Honorário ao Dr. Francisco 
Maia de Abreu de Lima.

2020.07.01:
Aprovar e autorizar o pagamento do auto 
de medição único, referente à execução 
da empreitada Cozinha – ERPI Cónego Cor-
reia.
Aprovar e autorizar o pagamento do auto 
de medição n.º 01, referente à execução 
de trabalhos de pintura e arranjos exterio-
res – ERPI Cónego Correia.
Aprovar e autorizar o pagamento do auto 
de medição n.º 21, referente à execução 
da empreitada da ERPI Cónego Correia.
Aprovar e autorizar o pagamento do auto 
de medição n.º 22, referente à execução 
da empreitada da ERPI Cónego Correia.
Aprovar e autorizar o pagamento do auto 
de medição único referente à execução de 
trabalhos não previstos de eletricidade, 
construção civil e carpintaria da empreita-
da ERPI Cónego Correia.
Aprovar e autorizar o pagamento do auto 
de medição único referente à execução de 
trabalhos não previstos arranjos  exterio-
res da empreitada do edifício denominado 
“Bloco C”.
Aprovar e autorizar o pagamento do auto 
de medição n.º 17, referente à execução 
da empreitada do edifício denominado 
“Bloco C”.
Aprovar e autorizar o pagamento do auto 
de medição único referente à execução de 
trabalhos não previstos de construção ci-
vil da empreitada do edifício denominado 
“Bloco C”.
Rescindir o contrato de manutenção dos 
elevadores da ERPI Cónego Correia, com 
a empresa Schmitt e adjudicar à empresa 
Enor.
Ratificar a adjudicação dos trabalhos para 
colocação de um passadiço na ERPI Cóne-
go Correia.
Autorizar a aquisição de mobiliário e equi-
pamento de apoio à ERPI Cónego Correia 
e ERPI do CCA.
Autorizar a abertura de concurso para 
arrendamento da proporiedade denomi-
nada Quinta do Outeiro, em Moreira do 
Lima.
Aprovar a ata de entrevista para substitui-
ção da Terapeuta Ocupacional e contratar 
a primeira classificada.
Tomar conhecimento de doações de equi-
pamentos de proteção indivual devido à 
pandemia Covid-19, por várias entidades.
Tomar conhecimento do registo de en-
tradas e saídas de utentes das respostas 
sociais.

2020.07.15:
Concordar com o parecer do consultor Ju-
rídico da impossibilidade de celebração de 

un contrato de comodato com a Junta de 
Freguesia de Brandara.
Ratificar a adjuidicação dos trabalhos de 
limpeza do terreno junto ao antigo Lar de 
S. José e traseiras da ERPI Cónego Correia.
Autorizar a centralização da confeção das 
refeições principais de todas as valências 
da Instituição na cozinha da ERPI Cónego 
Correia.
Autorizar a revisão/manutenção regular 
do fogão e fornos da cozinha da ERPI Có-
nego Correia.
Converter dois contratos de trabalho a 
termo certo em contrato sem termo, nas 
categorias de Enfermeira e Ajudante de 
Asção Educativa.
Renovar dois contratos de trabalho a ter-
mo certo por um ano, nas categorias de 
Educadora de Infância e Auxiliar de Ação 
Médica.
Rescindir um contrato de trabalho a termo 
incerto com uma Ajudante de Ação Educa-
tiva.
Delegar poderes no senhor Provedor para 
proceder à contratação de uma Ajudante 
de Lar e Centro de Dia.
Tomar conhecimento da homologação do 
acordo do SAAS, entre o Centro Distrital da 
Segurança Social e a Instituição.
Tomar conhecimento do registo de en-
tradas e saídas de utentes das respostas 
sociais.

2020.07.29:
Autorizar a substituição de caução do va-
lor retido em depósito bancário, referente 
à empreitada de reconfiguração e reabili-
tação da ERPI Cónego Correia, pela garan-
tia bancária.
Aprovar a instalação de um sistema de 
CCTV com 3 câmeras de videovigilância 
nas traseiras dos Serviços Administrativos.
Autorizar a rescisão do contrato de arren-
damento no Bloco 2, entrada 3 do Bairro 
da Misericórdia e proceder à abertura de 
concurso para novo arrendamento.
Arrendar a propriedade denominada 
Quinta do Outeiro, na freguesia de Morei-
ra do Lima, pelo período de 15 anos, com 
isenção do pagamento do 1.º ano.
Aprovar a revisão dos documentos da Cre-
che de Ponte de Lima: Regulamento inter-
no, Contrato de Prestação de Serviços e 
respetiva Adenda.
Aprovar a revisão dos documentos do Pré 
Escolar: Regulamento interno, Contrato de 
Prestação de Serviços e respetiva Adenda.
Renovar o contrato de trabalho a termo 
certo com uma Ajudante de Lar e Centro 
de Dia.
Rescindir um contrato de trabalho a termo 
certo com uma Ajudante de Cozinheira.
Ratificar o recrutamento de uma Ajudante 
de Lar e Centro de Dia, para celebração de 
um contrato de trabalho a termo incerto.
Ratificar a integração de duas formandas 
de Técnico Auxiliar de Saúde, do centro de 
formação Profissional uma na ERPI do CCA 
e outra na ULDM.
Tomar conhecimento do registo de en-
tradas e saídas de utentes das respostas 
sociais.

2020.08.12:
Tomar conhecimento do agradecimento 
do Irmão Dr. Francisco Maia de Abreu de 
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Lima, pela distinção de Irmão Honorário, 
atribuída pela Instituição.
Tomar conhecimento da comunicação do 
Instituto da Segurança Social sobre o re-
gisto da alteração dos estatutos da Institui-
ção, assim com a declaração de alteração 
dos mesmos.
Adjudicar a aquisição e aplicação de uma 
porta de vidro automática na ERPI Cónego 
Correia.
Adjudicar a aquisição de equipamento 
para a ERPI Cónego Correia.
Adjudicar a aquisição de 60 cacifos para a 
ERPI Cónego Correia e ERPI do CCA.
Aprovar a minuta do contrato de arrenda-
mento rural da leira de cultivo denomina-
da por Dordelo, sita na freguesia da Facha.
Aprovar a minuta do contrato de arrenda-
mento rural da Quinta do Outeiro, sita na 
freguesia de Moreira do Lima.
Aceitar a entrega do apartamento n.º 2 do 
Bloco A, sito na Rua Dr. Ferreira Carmo.
Tomar conhecimento e aceitar a renúncia 
de funções do ROC da Instituição.
Tomar conhecimento do registo de en-
tradas e saídas de utentes das respostas 
sociais.

2020.08.26:
Tomar conhecimento da candidatura da 
Instituição ao Programa Adaptar +, proje-
to para prevenção e combate à pandemia 
Covid-19, apoio de equipamento de prote-
ção individual.
Aprovar e autorizar o pagamento do auto 
de medição n.º 02, referente à execução 
da empreitada de remodelação e reconfi-
guração da ERPI Cónego Correia – Pintura 
e Arranjos exteriores. 
Aprovar e autorizar a comparticipação na 
queda de muro de poça de rega de consor-
tes, na freguesia de Sá.
Arrendar habitação no Bairro da Miseri-
córdia, Bloco 2 Fração D, n.º 40.
Adjudicar a aquisição e colocação de esto-
res de rolo nos seis apartamentos do edifí-
cio denominado Bloco C.
Aprovar o Plano Anual de atividades das 
valências da Infância: Creche do CCA, Cre-
che de Ponte de Limas e Pré-Escolar, para 
o ano letivo 2020/2021.
Aprovar a organização dos grupos de 
crianças e a distribuição dos recursos hu-
manos nas valências da Infância, para o 
ano letivo 2020/2021.
Renovar a Comissão de Serviço da Direto-
ra Técnica do Lar de Jovens D. Maria  Pia/
São José, Dr.ª Marjorie da Glória Peixoto 
Dias, por mais três anos.
Tomar conhecimento do agradecimento 
dos familiares da ex-utente Rosa Celeste 
Barbosa Gonçalves, pelos bons serviços 
prestados na ULDM.
Tomar conhecimento da realização de es-
tágios para  oito formandos por parte da 
Escola Superior de Saúde do Instituito Po-
litécnico de Viana do Castelo.
Tomar conhecimento da integração de 
uma formanda do Curso Técnico Auxiliar 
de Saúde, do Centro de Formação Profis-
sional de Viana do Castelo.
Tomar conhecimento da oferta de um te-
levisor para a sala da convívio da ERPI Có-
nego Correia.
Tomar conhecimento da oferta de uma 
imagem de Nossa Senhora da Conceição.

Tomar conhecimento do registo de en-
tradas e saídas de utentes das respostas 
sociais.

2020.09.09:
Aprovar o Relatório final das propostas 
apresentadas ao procedimento, por con-
sulta prévia, para fornecimento de mobi-
liário geriátrico de apoio de uso individual.
Aprovar a retificação do orçamento para 
intervenção no Bloco A, sito na rua Dr. Fer-
reira Carmo.
Tomar conhecimento e ratificar a autori-
zação para aquisição de equipamentos de 
proteção individual.
Aceitar a entrega do apartamento 4.º Dto 
do prédio denominado Bloco C.
Aceitar a renúncia do arrendamento da 
habitação sita no Bairro da Misercórdia e 
adjudicar ao segundo classificdo.
Tomar conhecimento e deferir a cessação 
de vinculo laboral, por passagem à refor-
ma por velhice da colaboradora, Maria da 
Conceição Silva Mendes Rocha.
Ratificar a revogação de contrato de traba-
lho a termo incerto uma Trabalhadora de 
Serviços Gerais e proceder à celebração de 
um contrato de trabalho a termo certo por 
um ano.
Aprovar a atualização do Plano de Conti-
gência (Revisão 05).
Tomar conhecimento do agradecimento 
dos familiares do ex-utente Felismino Fer-
reira da Mota, falecido em 15/08/2020, pe-
los bons serviços prestados na ULDM.
Aprovar um Voto de Pesar pelo falecimen-
to no dia 29/08/2020, do Sr. José Matos de 
Melo, Irmão e ex-Mesário desta Instituição.
Aprovar a suspensão das visitas aos uten-
tes por tempo indeterminado nas valên-
cias Sénior: ERPI Cónego Correia, ERPI do 
CCA e ULDM.
Tomar conhecimento do registo de en-
tradas e saídas de utentes das respostas 
sociais.

2020.09.23:
Aprovar um Voto de Pesar pelo falecimen-
to do Bispo da Diocese de Viana do Caste-
lo, Dom Anacleto Oliveira.
Tomar conhecimento e ratificar a aquisi-
ção de equipamento de proteção indivi-
dual – Covid-19.
Ratificar a aquisição de mobiliário exterior 
para realização de atividades na ERPI Có-
nego Correia e na ERPI do CCA.
Autorizar a prorrogação da licença sem 
remuneração de uma colaboradora por 
mais um ano.
Proceder à contratação de uma Ajudante 
de Ação Educativa para a Creche de Ponte 
de Lima.
Tomar conhecimento do resultado positi-
vo da visita de Acompanhamento Trimes-
tral da Equipa ECL à ULDM.
Concordar com o parecer parecer favorá-
vel do Núcleo Executivo do CLAS de Ponte 
de Lima, com vista à criação de um CAFAP 
– Centro de Apoio Familiar e Acompanha-
mento Parental. 
Tomar conhecimento do registo de en-
tradas e saídas de utentes das respostas 
sociais.

2020.10.07:
Ratificar a deliberação da Mesa Admi-
nistrativa, sendo adjudicado o serviço de 
Revisor Oficial de Contas à empresa C&R 
Ribas Pacheco, Sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas Lda.
Aceitar a rescisão do contrato de arren-
damento do apartamento T3,  sito na rua 
General Norton de Matos.
Aprovar o termo do acordo da travessia na 
Quinta da Cavada, na freguesia da Facha.
Adjudicar a  empreitada de reconversão 
do primeiro andar do prédio denominado 
Luis Malheiro, em quatro apartamentos 
T1.
Converter dois contratos de trabalho a 
termo certo em contrato sem termo, nas 
categorias de Enfermeira e Trabalhador de 
Serviços Gerais.
Renovar dois contratos de trabalho a ter-
mo certo por um ano, nas categorias de 
Ajudante de Ação Educativa e Auxiliar de 
Ação Médica.
Aceitar a rescisão de contrato de trabalho 
a termo certo, na categoria de Auxiliar de 
Ação Médica.
Tomar conhecimento do agradecimento 
dos familiares do ex-utente Júlio Silva Fer-
reira, falecido em 29/08/2020, pelos bons 
serviços prestados na ERPI do CCA.
Tomar conhecimentos da oferta de 169 
conjuntos de pares de meias para os uten-
tes das valências sénior e saúde.
Autorizar a reorganização dos serviços da 
equipa de cuidados das valências ULDM e 
ERPI Cónego Correia.
Tomar conhecimento do registo de en-
tradas e saídas de utentes das respostas 
sociais.

2020.10.21:
Aprovar um Voto de Pesar pelo falecimen-
to do Bispo Emérito da Diocese de Viana 
do Castelo, Dom José Augusto Martins Fer-
nandes Pedreira.
Aprovar um Voto de Pesar pelo falecimen-
to, no dia 12/10/2020, do senhor João Pe-
reira Norberto, Irmão e Ex-Provedor da 
Instituição.
Agendar o dia 14 de novembro para a ce-
lebração das exéquias pelos Irmãos, Bene-
méritos e Benfeitores falecidos.
Aprovar o Plano de Atividades e Orçamen-
to Ordinário para o ano de 2021.
Aceitar a consulta ao Arquivo histórico da 
Instituição.
Tomar conhecimento dos consumos cor-
rentes da Instituição entre janeiro e se-
tembro de 2020.
Ratificar a contratação de uma Enfermeira 
com contrato de trabalho a termo certo.
Ratificar a contratação de uma Enfermeira, 
com contrato de prestação de serviços.
Ratificar a contratação de duas Ajudantes 
de Lar e Centro de Dia, com contrato de 
trabalho a termo incerto, para substituição 
de duas colaboradoras com incapacidade 
temporária para o trabalho.
Tomar conhecimento do registo de en-
tradas e saídas de utentes das respostas 
sociais.

Serviços Administrativos da SCMPLima - 28/10/2020.
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FICHA TÉCNICA

CAPA
Pintura em madeira, representando uma cena de 
Natal, com os pastores adorando o Menino. 
A pintura vai ser objeto de restauro e de estudo, 
razão pela qual não lhe fica atribuído um autor. 
Nesta circunstância, e até que o estudo fique 
concluído, poderá intitular-se “A ADORAÇÃO DOS 
PASTORES”.
Trata-se de um quadro com 213,5 cm de altura por 
121,5 cm de largura, das últimas décadas do século 
XVII ou primeiras do século XVIII (1680-1730...). em 
que estão representados dois pastores, um deles 
com um cordeiro no colo, São José, Nossa Senhora 
e o Menino, animais alusivos ao presépio, outra 
figura que também será objeto de estudo, seis an-
jos envolvidos por uma faixa com a inscrição “GLO-
RIA IN ALTISSIMIS DEO”.
O quadro encontra-se exposto na Igreja da Mi-
sericórdia da Santa Casa da Misericórdia de Ponte 
de Lima.
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