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FICHA TÉCNICA

CAPA
É Natal! … e a grande figura do Natal cristão 
é, sem dúvida, o presépio! O presépio con-
struído pela colaboradora Maria Aurora, na 
igreja da Misericórdia, em 2020, tem como 
pano de fundo o arco íris captado pela ob-
jetiva do Irmão Amândio Vieira. Neste Natal 
de 2021, apesar de tardar a concretização de 
uma solução para o vírus de que somos alvo, 
continuamos a manter, com prudência, a es-
perança transmitida pelo slogan dominante 
desta pandemia: “VAI FICAR TUDO BEM!”

FOTO: Amândio Vieira.
João Maria Carvalho 
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Renovar o contrato de trabalho a termo certo com a colaboradora 
Mafalda Rafaela Lima Silva.
Autorizar as evoluções na carreira docente das colaboradoras Maria 
Gorete Direito Pereira, Felisbela de Jesus Alves, Elsa Cristina Sá Afonso 
Macahdo e Cristina Alexandre Gomes de Sá Castilho.
Autorizar as promoções e/ou progressões na carreira e mudança de 
nível dos colaboradores Carla Raquel Amorim Pereira da Cunha e 
Amândio João de Matos Caldas.
Autorizar a revogação do contrato de trabalho a termo incerto da co-
laboradora Maria de Fátima Lima Martins e a celebração de um novo 
contrato de trabalho a termo incerto.
Tomar conhecimento do registo de entradas e saídas de utentes das 
respostas sociais.
   
2021.09.22  
Tomar conhecimento do pedido de reunião do candidato do PLMT à 
presidência da Câmara Municipal de Ponte de Lima.
Tomar conhecimento do pedido de reunião do candidato do M51 à 
presidência da Câmara Municipal de Ponte de Lima.
Tomar conhecimento do resultado positivo da visita de Acompanha-
mento Trimestral da Equipa ECL à ULDM.
Autorizar a retoma das Atividades de Animação e Apoio à Família, no 
Jardim de Infância (pré-escolar).
Tomar conhecimento e ratificar a participação na compilação de in-
formação diversa sobre o impacto da Covid-19, tendo sido designa-
dos para elaboração de depoimentos sobre a vivência pandémica na 
Instituição a Coordenadora Geral, a Enfermeira Diretora e os Direto-
res Técnicos da ERPI Cónego Correia e da ERPI do CCA.
Adjudicar a proposta para conservação de uma pintura a óleo sobre 
madeira e quatro pinturas a óleo sobre tela à Dr. Tânia Maria Teixeira 
Lopes.
Autorizar a revogação do contrato de trabalho a termo incerto da co-
laboradora Cátia Maria Touceira Amorim e a celebração de um novo 
contrato de trabalho a termo incerto.
Rescindir o contrato de trabalho a termo incerto com a colaboradora 
Maria Isabel Lamas da Cruz Moreira da Silva.
Tomar conhecimento e ratificar a cessação de um contrato de presta-
ção de serviços de Enfermagem na ULDM.
Tomar conhecimento e ratificar a contratação de um Enfermeiro, na 
modalidade de Prestação de Serviços, para a ULDM.
Tomar conhecimento do registo de entradas e saídas de utentes das 
respostas sociais.

2021.10.06  
Tomar conhecimento da doação de 256 peças de vestuário à Institui-
ção doadas pela ASAE.
Adjudicar ao Instituto Britânico as aulas de Inglês e ao Ginásio Edu-
cação Da Vinci as atividades Física e Desportiva, Música e Dança, no 
âmbito das Atividades de Animação e Apoio à Família, para as crian-
ças do pré-escolar.
Aceitar a rescisão do contrato de trabalho sem termo da colaborado-
ra Maria Alice Fernandes Leones Pereira.
Aceitar a subscrição do acordo de revogação do contrato de trabalho, 
por múto acordo, com a  colaboradora Grancida Fernandes do Lago 
Vaz.
Revogar a deliberação do ponto 10 da reunião de 25/08/2021 e acei-
tar a revogação da cessação do contrato de trabalho da colaboradora 
Odete da Silva Miranda Lima.
Autorizar a revogação do contrato de trabalho a termo incerto da co-
laboradora Maria de Fátima Lima Martins e a celebração de um novo 
contrato de trabalho a termo incerto.

Tomar conhecimento e ratificar a rescisão do contrato de trabalho a 
termo incerto com as colaboradoras Anabela Gonçalves Ribeiro, Cátia 
Maria Touceira Amorim e Andreia da Silva Rodrigues.
Converter os contratos de trabalho a termo certo das colaboradoras 
Sandra Cristina Trigo Gomes Baptista e Ana Francisca Mimoso Borges 
Lima em contrato de trabalho sem termo.
Tomar conhecimento do registo de entradas e saídas de utentes das 
respostas sociais.

2021.10.20  
Aprovar o Plano de Atividades e Orçamento Ordinário para o ano de 
2022 e agendar a Assembleia Geral para o dia 19/11/2021.
Aprovar a celebração das Exéquias por todos os Irmãos, beneméritos 
e benfeitores, no dia 13/11/2021.
Aprovar a realização da Ceia de Natal para Dirigentes, Colaboradores 
e ex-Colaboradores aposentados, no dia 17/12/2021.
Tomar conhecimento e ratificar o voto de pesar pelo falecimento, no 
dia 11/10/2021, da Drª Luisa Novo Vaz, Provedora da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Castelo.
Tomar conhecimento do agradecimento do ex-Presidente do Municí-
pio de Ponte de Lima pela colaboração dispensada ao longo dos anos 
em que exerceu as funções de Presidente da Câmara Municipal de 
Ponte de Lima. 
Tomar conhecimento e ratificar a adjudicação à empresa Gráfica Casa 
dos Rapazes para execução do Boletim Informativo n.º 42.
Tomar conhecimento e ratificar a proposta de adjudicação do forne-
cimento de eletricidade à empresa Endesa, para o edifício do Centro 
Comunitário de Arcozelo, pelo período de 2 anos.
Aprovar a proposta de abertura de procedimento de consulta prévia 
para aquisição de bens e prestação de serviços para o ano 2022.
Tomar conhecimento e ratificar a realização de uma formação, em 
contexto de trabalho, nas valências da infância, para dois alunos da 
Escola Secundária de Ponte de Lima, do Curso Profissional de Anima-
dor Sociocultural.
Aceitar a rescisão do contrato de trabalho sem termo da colaborado-
ra Marta Alexandra Fernandes Pereira.
Autorizar a revogação do contrato de trabalho a termo incerto da 
colaboradora Ana Carolina Cerqueira Caseiro e a celebração de um 
novo contrato de trabalho a termo incerto.
Revogar o ponto n.º 11 da reunião de 22/09/2021 e autorizar a revo-
gação do contrato de trabalho a termo incerto da colaboradora Maria 
Isabel Lamas da Cruz Moreira da Silva e a celebração de um novo 
contrato de trabalho a termo incerto.
Tomar conhecimento do registo de entradas e saídas de utentes das 
respostas sociais.
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O Natal, na infância, é magia, é ilusão. Já adultos, desperta em nós sentimentos como 
solidariedade e generosidade, empatia com o outro mais desprotegido.

Por esta altura, as crianças verbalizam em mensagens ou cartas (cada vez menos) os seus 
desejos – livros, brinquedos, jogos - expressando depois toda a sua alegria e gratidão ao 
verem materializadas as suas vontades.

Tendo em conta estudos que nos mostram que o comportamento e nível de generosidade 
das crianças reflete o comportamento da mãe e do pai nessa matéria, parece-me ser esta a 
altura ideal para os sensibilizar para a importância da atenção ao outro.

O que fazer para promover na família o espírito de generosidade, não só no Natal mas ao 
longo do ano? 

Para nós, cristãos, Natal é doação: o Menino Jesus nasceu por amor. Jesus, simboliza a 
humildade, a partilha, a generosidade, o respeito, a capacidade de se dar ao outro sem 
restrições. Esta será, portanto, a melhor altura de sensibilizar as crianças para a importância 
de doar. Por esta época, multiplicam-se as campanhas de solidariedade para angariação de 
alimentos, brinquedos e outros bens, sendo importante referir e sensibilizar que não devem 
acontecer apenas nesta quadra, mas multiplicarem-se durante o ano.

As crianças que crescem numa família que quotidianamente cultiva a generosidade, a 
partilha, a atenção, tenderão certamente a reproduzir esses comportamentos na vida 
adulta. 

Cultivar a generosidade é uma atitude que nada tem a ver com a capacidade económica ou 
social. A solidariedade, o respeito, a atenção aos outros não precisa, necessariamente, de 
muito dinheiro, necessita apenas de um olhar e atitude fraterna para com o outro.

“És também a luz de Natal
quando iluminas com a tua vida
o caminho dos outros
com a bondade, a paciência, a alegria e a generosidade”
            Papa Francisco

Filomena Quintela  (Vogal da Mesa Administrativa)
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Neste Natal, quando olharmos o Presépio, depois de tempos adversos – a pandemia COVID 
19 e as crises migratória, alimentar, climática e económica - sejamos capazes de reencontrar o 
sentido da dádiva que o Senhor nos deu. Tenhamos presente a mensagem do Papa Francisco, 
no início do ano, para o Dia Mundial da Paz – “a cultura do cuidado” para erradicar a cultura da 
indiferença, do descarte e do conflito, que hoje muitas vezes parece prevalecer”.

E é essa cultura do cuidado que encontramos, também, no dia a dia desta Instituição, na 
dádiva generosa que cada um e cada uma das profissionais e órgãos sociais colocam na 
atenção a cada utente, seja nas valências da infância, dos seniores, dos cuidados continuados 
ou do apoio à comunidade. 

Sejamos todos e todas, a nível individual e de comunidade, capazes de cultivar e multiplicar, 
com paciência e alegria, a generosidade a que este tempo do Advento nos exorta e praticá-la 
todos os dias do ano. Sejamos Luz que ilumina o caminho dos outros.

A Vogal da Mesa Administrativa,

/Filomena Quintela /
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Alípio de Matos  (Provedor)

A Mesa Administrativa aprovou e irá apresentar à 
Assembleia Geral de Irmãos o Plano de Atividades e 
Orçamento Ordinário para 2022, cuja receita prevista é 
de 3.986.593,86€, despesa 3.940.315,51€ e investimento 
1.486.903,04.

Procedeu-se à certificação das medidas de autoproteção 
do Centro Comunitário de Arcozelo.

Adjudicaram-se os trabalhos de conservação e restauro 
de uma pintura a óleo sobre madeira e quatro pinturas a 
óleo sobre tela, existentes na igreja da Instituição. 

Tomou-se conhecimento da Carta do Presidente da UMP referente ao compromisso de 
cooperação para o biénio de 2021/2022, bem como do próprio compromisso de cooperação 
do sector social e solidário.

Deliberou-se comparticipar na impressão do livro da tese de mestrado da Dr.ª Liliana Neves 
que aborda a assistência aos peregrinos, praticada essencialmente pelas Misericórdias de 
Ponte de Lima e de Braga.

Tomou-se conhecimento da aprovação da reprogramação norte-07-4842-feder-000089 – 
reconfiguração e reabilitação da Erpi Cónego Correia.

Tomou-se conhecimento do testamento de uma utente da Erpi Cónego Correia que 
contempla a Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima.

Aderiu-se ao convite à participação da “Memória covid-19”, feito pela União das Misericórdias 
Portuguesas, que visa compilar informação diversa sobre o impacto da Covid-19 nas Santas 
Casas e, dessa forma, contribuir para o registo da nossa memória a respeito dessa vivência, 
através do envio de depoimentos sobre a vivência da pandemia.

Autorizaram-se, na sequência dos protocolos já celebrados com estabelecimentos de 
ensino, um estágio na área da nutrição, do curso “licenciatura em Ciências da Nutrição”, da 
Escola Superior de Biotecnologia, da Universidade Católica do Porto e formação em contexto 
de trabalho nas valências da infância da instituição, para dois alunos a frequentar o curso 
profissional de Animador Sociocultural, na Escola Secundária de Ponte de Lima.

Autorizou-se um pedido de consulta ao arquivo histórico da Instituição de diversos 
documentos relacionados com a capela de S. Sebastião, sita na freguesia de S. Martinho da 
Gandra, entre os quais o “Livro das Cartas da Índia (1633-1645)”.

O Provedor participou nas Assembleias Gerais da União das Misericórdias Portuguesas 
e reunião dos Secretariados Regionais do Norte, em representação da Santa Casa da 
Misericórdia de Ponte de Lima, presidiu às reuniões do Secretariado Regional de Viana do 
Castelo da União das Misericórdias Portuguesas e, nessa qualidade, participou nas diversas 
reuniões do Conselho Nacional da União das Misericórdias Portuguesas.

O Provedor,

Assembleia Geral de Irmãos
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CapelaniaCapelania
“Deus... onde estás?!”
José C. Vilar  (Capelão)

A inversão da perspetiva de vida, sobretudo nas sociedades ocidentais (de prevalência 
europeia), levou à inversão da pergunta inicial da criação, feita por Deus a Adão, após 
a desobediência: “O Senhor chamou o homem e disse-lhe: ‘Onde estás?’ Ouvi o rumor 
dos Teus passos no jardim e, cheio de medo, porque estou nu, escondi-me” (Gn 3, 9-10). 
Explico:

Uma sondagem recente, na sociedade francesa, deu conta de que mais de 50% diz não 
acreditar em Deus, nem em qualquer outra “transcendência” identificável com religião 
ou não, nem sequer em “Crença na Eternidade”.

Expulsámos mesmo, pela primeira vez desde que há registos históricos, Deus do Jardim 
e não o contrário (Adão...) de forma maioritária?! 

Há erros e males presentes (também) nas religiões, mas o secularismo e o totalitarismo 
que tentaram (tentam) construir-se apenas na base de “valores” como a dignidade 
humana, ou aspetos “periféricos” (?!) de paz, fraternidade, justiça, solidariedade, 
igualdade, fracassaram ou originaram até o oposto do que pretendiam.

O cultivo de tais valores - sem o fundamento último Deus – sujeita-se a repetir a “torre de 
Babel”. O papa Francisco recorda-o na encíclica Fratelli tutti, onde apela a que temos de 
ter em conta este “fundamento último”: “Sem uma abertura ao Pai de todos, não pode 
haver razões sólidas e estáveis para o apelo à fraternidade. Estamos convencidos de que 
só com esta consciência de filhos que não são órfãos, podemos viver em paz entre nós” 
(n. 272).

Na verdade, por estranho que pareça, este processo de “desfiliação divina” começa com 
apelos fortes à ética, mas, rapidamente, acaba por desmoronar, abrindo-se a todo o tipo 
de abusos e excessos: aborto, pedofilia (legalizada...), escravatura, roubo, homicídio, 
eutanásia, etc. Vive-se, como prática, a velha máxima: sem Deus “homo hominis lupus” 
(o homem torna-se lobo do [para o] homem), vigorando a lei do mais forte (económica, 
política, física, militarmente...).

O efeito “derrapagem” avança de forma avassaladora: depois do abandono de Deus 
como ponto de referência, depressa o mesmo passa para a sociedade, o grupo, o eu... 
porque nus, escondemo-nos de Deus e... expulsamo-Lo do Jardim... Este é o verdadeiro 
“pecado original”.

Também por culpa nossa, de cristãos pouco “exemplares”, recorda o papa Francisco: 
“Muitos na Europa pensam que a fé seja algo já visto, que pertence ao passado. Porquê? 
Porque não viram Jesus em ação nas suas vidas. E muitas vezes não O viram, porque 
nós não O mostramos suficientemente com as nossas vidas. Pois Deus vê-Se nos rostos 
e nos gestos de homens e mulheres transformados pela sua presença” (Discurso aos 
representantes das CEP’s europeias em 23.09.2021).

Discurso aos re-
presentantes 
das CEP’s
europeias
...”Deus vê-Se nos 
rostos e nos gestos 
de homens e 
mulheres trans-
formados pela sua 
presença”
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Arquitecto Ovídio Carneiro

José Pereira Fernandes  (Fundador e Diretor da Revista Limiana e 
Editor do Portal Ponte de Lima Cultural)

Referência inspiradora para as gerações de jovens acolhidos na 
Oficina de S. José, na Casa Pia de Lisboa e no Lar D. Maria Pia/São José 

Entendendo-se a solidariedade como “o sentimento que melhor expressa o respeito 
pela dignidade humana”(1), Ponte de Lima bem pode ser reconhecida como terra de 
solidariedade, manifestada, nomeadamente, na criação de um número significativo de 
instituições de solidariedade social, que desempenharam ou desempenham um papel 
determinante no auxílio aos mais desfavorecidos.

Entre essas instituições destaca-se a Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, 
com 491 anos de existência, completados no passado dia 2 de Agosto, que começou 
por desempenhar uma acção social relevante no acolhimento e tratamento de doentes 
em estabelecimentos de assistência hospitalar, incorporando instituições de assistência 
anteriormente existentes, acção alargada posteriormente a outros importantes sectores 
de assistência social, como o apoio a crianças, jovens e idosos.

Destaca-se igualmente, entre as mais relevantes instituições de solidariedade social de 
Ponte de Lima, a Oficina de S. José de José Freire de Andrade, inaugurada no dia 1 de 
Dezembro de 1943, graças ao empenho e dedicação do então pároco da Vila de Ponte 
de Lima, Padre Manuel José Barbosa Correia, à generosidade de D. Laura Freire de 
Andrade, que legou uma parte significativa do seu património para a fundação desta 
obra de beneficência destinada à protecção de crianças pobres e desamparadas do sexo 
masculino, e ao apoio de outros benfeitores limianos da época, que também abraçaram 
esta causa.

Tendo-se constituído como uma instituição que prestou um serviço inestimável à causa 
da verdadeira solidariedade, a Oficina de S. José, especialmente sob a direcção do seu 
fundador, Padre Barbosa Correia, posteriormente nomeado Cónego honorário por 
provisão de 19 de Março de 1955, e, mais tarde, do Padre João de Oliveira Lopes, acolheu 
e formou um grande número de crianças que se encontravam em situação económica e 
social precária, assegurando-lhes um futuro compatível com a dignidade a que todos os 
seres humanos têm direito.

Para prosseguir este nobre desígnio, a Oficina de S. José dispunha de uma escola de ensino 
primário, onde se distinguiu a professora D. Alzira Pacheco que, com sentido de missão 
inexcedível, exerceu o seu magistério orientado não só para o ensino, mas também 
com a preocupação de preparar os seus alunos para a vida, fazendo deles HOMENS na 
verdadeira acepção da palavra, como ela própria recordou, emocionada, no primeiro 
encontro de antigos alunos realizado em Ponte de Lima, em 15 de Agosto de 1971(2). 

(1) Franz Kafka

(2) Ver revista “Limiana” n.º 33, de Junho de 2013, pág. 24
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Terminado o ensino primário, os alunos da Oficina de S. 
José tinham a possibilidade de aprender uma profissão 
em diversas áreas de actividade, nomeadamente em 
oficinas de alfaiataria, tipografia, sapataria e marcenaria 
dirigidas por mestres competentes, bem como no sector 
agrícola, onde se formaram profissionais e empresários 
de reconhecido mérito. Com a orientação e o apoio da 
Oficina de S. José, alguns dos seus alunos tiveram ainda 
a possibilidade de prosseguir os estudos ao nível do 
ensino secundário e universitário, alcançando posições 
e cargos de relevo na Administração Pública, no ensino, 
no comércio e indústria, nas artes plásticas, em diversas 
profissões liberais, etc.

Afectada por uma grave crise financeira, que a privou dos 
meios de subsistência indispensáveis à sua sobrevivência, 
a Oficina de S. José viria a ser integrada, em 1978, na Santa 
Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, por Despacho 
da Direcção Geral da Assistência Social de 2 de Março 
desse ano, instituição que garantiu a continuidade da 
respectiva missão prosseguida desde 1943, passando a 
ter a designação de Lar São José. Pelo mesmo despacho, 
e pelas mesmas razões, foi também integrado na Santa 
Casa da Misericórdia de Ponte de Lima o Asilo de Infância 
Desvalida D. Maria Pia, inaugurado no dia 10 de Julho de 
1879, instituição que desempenhou igualmente um papel 
importante na assistência a crianças desfavorecidas do 
sexo feminino e que passou a designar-se Lar D. Maria Pia 
após essa integração.

Entre as centenas de crianças acolhidas na Oficina de S. 
José que beneficiaram da sua inestimável acção solidária, 
destaca-se Ovídio da Fonte Carneiro(3), nascido na vila 
de Ponte de Lima, em 27 de Março de 1938.

Depois de ter frequentado os dois primeiros anos do 
ensino primário na Escola da Avenida, Ovídio Carneiro 
ingressou na Oficina de S. José, onde concluiu a 4.ª classe 
em 27 de Julho de 1951, aprovado com distinção. Durante 
os dois anos que se seguiram, passou a desempenhar 
tarefas de paquete na Câmara Municipal de Ponte de 
Lima, mantendo a sua condição de aluno da Oficina de 
S. José.

O talento nato do jovem Ovídio para o desenho e a pintura, 
revelado desde o período do ensino primário, não passou 
despercebido ao Presidente da Câmara Municipal, Dr. 
Filinto Elísio de Morais que, em meados de 1953, teve a 
feliz ideia de lhe propor que reproduzisse, a guache, um 
quadro a óleo do pintor Fausto Gonçalves (1893-1946) 
existente no seu gabinete, fornecendo-lhe, para isso, o 
material necessário.

Os dotes artísticos revelados por Ovídio Carneiro na 
execução da cópia desta obra de arte, quando tinha 
apenas quinze anos de idade, levaram o Dr. Filinto Elísio de 
Morais, o Director da Oficina de S. José, Cónego Barbosa 
Correia, e o General Norton de Matos a desenvolverem 
diligências com vista à sua admissão na Casa Pia de Lisboa 
– instituição fundada em 1780 por Diogo Inácio de Pina 
Manique para acolher crianças em situação económica e 
social difícil em consequência do terramoto de 1775, que 
dispunha de uma secção vocacionada para o ensino das 
artes plásticas.

Entre as diligências realizadas naquele ano de 1953, 
destaca-se a carta de 24 de Setembro, dirigida pelo 
General Norton de Matos ao Provedor da Casa Pia de 
Lisboa, Dr. Pedro de Campos Tavares, na qual, depois de 
apresentar Ovídio Carneiro como “um rapazinho de 15 anos 
de idade, com notáveis qualidades artísticas e de inteligência, 
de boa índole, bem educado e muito simpático pelo seu porte 
e maneiras”, pedia “com o maior empenho” que o mesmo 
fosse admitido e apoiado por aquela Instituição, de modo 
que as suas qualidades se aproveitassem e se fizesse 
dele “um homem útil à sua Pátria e à humanidade inteira”. 
Esta carta foi acompanhada por uma informação do 
Director da Oficina de S. José, datada de 25 de Setembro 
de 1953, na qual era confirmado que Ovídio Carneiro se 
encontrava internado nesta instituição há seis anos, que 
mostrara “durante o tempo escolar e continuava depois dos 
seus exames a mostrar grande sensibilidade para o desenho 
e pintura” e referindo ainda ser “todo o seu desejo tirar o 
curso respectivo”.

Tendo ingressado na Casa Pia de Lisboa pouco tempo 
depois, em Outubro desse ano, Ovídio Carneiro 
frequentou e concluiu com elevado mérito o Curso de 
Arte Decorativa, conquistando no termo deste curso, 
em 1958, o direito a uma bolsa da própria Casa Pia para 
prosseguir os estudos na Escola Superior de Belas-Artes, 
onde obteve a licenciatura no Curso Geral de Pintura em 
1963, com a elevada classificação de 18 valores. Pelas suas 
raras qualidades humanas, Ovídio Carneiro foi e continua 
a ser reconhecido na Casa Pia de Lisboa como aluno 
“de convívio muito cordial com colegas e professores”, um 
“excelso casapiano”, “um fruto reluzente da feliz sementeira 
casapiana da década de 50” e um dos expoentes da 
“maravilhosa geração de ouro da Década de 50 da Casa Pia”.

(3) A coordenação deste Boletim Informativo permite-se sugerir, pela 
relevante importância de que se reveste a obra do Arquiteto Ovídio 
Carneiro, uma visita ao Portal Ponte de Lima Cultural, pesquisando 
por “Ovídio Carneiro”.
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É igualmente digno de evocação o artigo do jornalista Ricardo de Saavedra publicado no 
suplemento “Bazar” do Jornal “A VOZ”, de 16 de Fevereiro de 1963, reproduzido no jornal 
“Cardeal Saraiva” de 8 de Março do mesmo ano, e na revista “Limiana” n.º 38, de Junho de 
2014, do qual se transcrevem as seguintes passagens:

“Ovídio da Fonte Carneiro tem vinte e quatro anos. É finalista do Curso Geral de 
Pintura da Escola Superior de Belas-Artes. Participou já em diversas exposições, quer 
na Escola que frequenta, quer na S. N. B. A., nos Salões Nacionais de Educação e Estética 
da M. P., na exposição da XXIV Missão Estética de Férias realizada em Beja e dirigida pelo 
Prof. Armando Lucena (onde apresentou o maior número de trabalhos representativos 
do catálogo). Foi também por diversas vezes galardoado com primeiros prémios nos 
Salões de Estética da M. P., nos Jogos Florais Universitários de Lisboa, etc. (…)

Dotado de extrema facilidade no desenho, disciplina em que sempre conseguiu as 
melhores classificações, Ovídio atingiu agora uma fase que diremos de transposição, 
procurando motivos de expressão nas directrizes inspiradoras do mundo da cor. Esta 
sua característica ressalta-nos, sobretudo, na realização da paisagem. Os seus quadros 
do Minho têm os verdes, o sol, a alma e o folclore da província mais risonha do País. 
As telas do Alentejo, em contraposição, quebram no ritmo, estagnam, imprimem-nos 
calor nos nervos, solidão na alma. Ovídio ultrapassa a paisagem natural, atingindo a 
paisagem anímica ou humana. Senhor de desenho vigoroso, atinge momentos altos 
de perfeição no retrato. O seu figurativo predilecto oscila entre o estilizado de Rubens 
e o vigoroso de Rembrandt, se bem que guardando sempre cunho pessoalíssimo. Os 
seus nus, por exemplo, atraem os mais distraídos. Não tanto pelo aspecto sensual, 
mas pelo colorido exacto, pelas linhas concretas, pela vida interior das formas. A 
imagem ressalta nos fundos escuros, amorfos. Porque a Ovídio Carneiro interessa-
lhe, sobretudo, delinear as formas, a expressividade dos gestos, que consegue com 
aparente facilidade e maneirismo novo.”

Ovídio Carneiro, com o ex-Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Ponte 
de Lima, Sr. António Martins Veloso, e o actual Vice-Provedor, Dr. João Maria 
Carvalho, no Teatro Diogo Bernardes, em 24 de Setembro de 2006.

Fotografia: José Pereira Fernandes
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Depois de cumprido o serviço militar obrigatório no 
Exército Português, como oficial miliciano, que incluiu 
uma comissão de serviço em Angola, entre Fevereiro de 
1967 e Março de 1969, Ovídio Carneiro voltou à Escola 
Superior de Belas-Artes de Lisboa para fazer o curso de 
Arquitectura, que viria a concluir em 1975.

Sem pôr de parte a criação artística através das artes 
plásticas e da arquitectura, Ovídio Carneiro dedicou-se 
igualmente ao ensino, deixando marcas como notável 
pedagogo no Liceu Nacional de Viana do Castelo, actual 
Escola Secundária de Santa Maria Maior, onde leccionou 
disciplinas da área das 
artes, a partir de 1975.

Pintor essencialmente fi-
gurativo, com algumas in-
cursões na arte abstracta, 
tirando partido da cor e do 
traço, Ovídio Carneiro par-
ticipou, ao longo da sua car-
reira artística, em inúmeras 
exposições, foi distinguido 
com prémios de reconhe-
cido mérito, com destaque 
para o Prémio Domingos 
Sequeira de Gravura, pela 
obra “Naufrágio”, e encon-
tra-se representado em 
grande número de colec-
ções públicas e privadas, 
sendo considerado um dos 
mais ilustres limianos no 
campo das artes plásticas.

Do seu legado na arquitec-
tura civil e religiosa desta-
ca-se o Templo de Nossa 
Senhora do Minho, no alto 
da Serra d’Arga, com uma 
área de cerca de 500 me-
tros quadrados e capaci-
dade para 400 pessoas, 
inaugurado em 6 de Julho 
de 2008, notável obra de 
integração paisagística ins-
pirada numa pequena gru-
ta de construção popular 
existente no local.

Dotado de uma formação humana exemplar, Ovídio Car-
neiro soube manter, ao longo da sua vida, o sentimento 
nobre de gratidão pelo apoio que recebeu da Oficina de S. 
José e da Casa Pia de Lisboa, expresso em gestos simples 
como a oferta ao Cónego Barbosa Correia, em 1955, de 
um belo desenho com uma alegoria da Oficina de S. José 
e, à Casa Pia de Lisboa, de valiosas obras de arte, como os 
retratos de Pina Manique, fundador desta Instituição, de 
Albino Vieira da Rocha, Professor Catedrático da Faculda-
de de Direito de Lisboa e primeiro Presidente da Assem-
bleia-Geral do “Casa Pia Atlético Clube”, e da ex-Provedo-
ra Catalina Pestana.

O reconhecimento de Ovídio Carneiro ao General Norton 
de Matos está igualmente bem presente na Casa Norton 
de Matos, em Ponte de Lima, onde era recebido como 
“pessoa da casa”, face aos laços de amizade que criou com 
a família deste ilustre Limiano e que perduraram muito 
para além da sua morte, em 2 de Janeiro de 1955. Entre as 
obras de arte conservadas nesta Casa, destaca-se o retra-
to a óleo do General Norton de Matos, pintado por Ovídio 
Carneiro em 1954, quando tinha apenas 16 anos de idade.

A sua gratidão está ainda bem expressa na intervenção 
emocionada que proferiu no primeiro encontro de anti-

gos alunos da Oficina de 
S. José, realizado em 15 de 
Agosto de 1971, no qual foi 
prestada homenagem ao 
seu fundador, revelando 
nas suas palavras enorme 
apreço pela primeira ins-
tituição que o acolheu e 
pelo Cónego Barbosa Cor-
reia. Dirigindo-se à sau-
dosa professora D. Alzira 
Pacheco, igualmente pre-
sente, que também eu tive 
o privilégio de ter como 
professora e educadora 
enquanto aluno da Oficina 
de S. José, Ovídio Carnei-
ro reconheceu e agrade-
ceu o quanto lhe ficou a 
dever pela forma como o 
preparou para enfrentar 
os desafios do futuro, não 
esquecendo as muitas 
pessoas que apoiaram e 
acompanharam a criação 
desta notável instituição 
limiana, a quem dirigiu 
também palavras de grati-
dão por nos terem propor-
cionado “aquilo que nós 
somos hoje na vida”.

Ovídio Carneiro, actual-
mente com 83 anos de 
idade, reside em Viana 
do Castelo, sendo casado 
com Maria Carminda Tor-

res de Sá Carneiro, natural da freguesia de Forjães, con-
celho de Esposende, união de que nasceram dois filhos 
– Nuno Ovídio Sá da Fonte Carneiro e João Pedro Sá da 
Fonte Carneiro – e quatro netos.

Pedagogo, arquitecto e artista de reconhecido mérito, 
dotado de qualidades humanas excepcionais, Ovídio Car-
neiro(3) afirmou-se como referência inspiradora para as 
sucessivas gerações de alunos da Oficina de S. José, da 
Casa Pia de Lisboa e do Lar D. Maria Pia/São José da Santa 
Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, esperando-se que 
não se faça tardar o merecido reconhecimento a nível lo-
cal e nacional.

Ovídio Carneiro em 1953, ano em que foi admitido na Casa Pia de 
Lisboa, com 15 anos de idade.

Fotografia: Arquivo Histórico da Casa Pia
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Alegoria da Oficina de S. José oferecida por 
Ovídio Carneiro ao Cónego Barbosa Correia, 
em 1955.

Imagem cedida por Amândio de Sousa Vieira

Templo de Nossa Senhora do Minho, no alto da Serra d’Arga, 
inaugurado em 2008, com projecto de Ovídio Carneiro.

Fotografia: José Pereira Fernandes

Ovídio Carneiro junto ao óleo sobre tela “Regresso da Feira”, 
apresentado na sua tese de licenciatura, na Escola Superior de 
Belas-Artes de Lisboa, em 1963.

Fotografia: José Pereira Fernandes

Retrato a óleo sobre tela, de Pina Manique, 
oferecido por Ovídio Carneiro à Casa Pia de 
Lisboa, em 1983.

Retrato a óleo sobre tela, do General Norton 
de Matos, pintado por Ovídio Carneiro em 
1954, quando tinha 16 anos de idade.

Fotografia: Amândio de Sousa Vieira
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João Maria Carvalho  (Vice-Provedor)

Fotos: Amândio Vieira

O aniversário da Instituição

A Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima nasceu 
em 2 de agosto de 1530, tendo completado este ano 491 
anos de existência.

Porque a provecta idade o exigia e perante uma situação 
de pandemia já aliviada, foi festejada a data com um 
programa que, permitindo uma maior aproximação 
das pessoas, incluiu uma sessão solene onde foram 
apresentadas duas imagens restauradas e o número 41 
do Boletim Informativo, uma publicação semestral da 
Instituição.

A sessão solene, realizada no Consistório da Santa Casa, 
foi presidida pelo Provedor da Misericórdia, Dr. Alípio de 
Matos, e nela marcaram presença muitos convidados, 
entre os quais o Presidente da Assembleia Municipal, Dr. 
João Morais e o Presidente da Câmara Municipal de Ponte 
de Lima, Eng.º Victor Mendes.

O Provedor da Santa Casa começou por mostrar a 
sua satisfação pelo momento de uma pandemia mais 
controlada e elogiou a capacidade e entrega de todos 
os colaboradores da Instituição para ultrapassar as 
dificuldades por que todos passaram face à ameaça da 
Covid 19. Depois, agradeceu o apoio do Município na 
disponibilização de materiais de apoio individual ao 

combate à Covid, bem como a colaboração, através de 
protocolos para as obras do Lar Cónego Correia, para a 
transformação do Lar D. Maria Pia em ERPI, através do 
programa PARES. Referiu a necessidade de requalificação 
das instalações da Creche e Jardim Infantil no contexto 
de uma Instituição que apoia quase quatro centenas de 
pessoas através de 181 colaboradores. Adiantou projetos 
como a criação de uma unidade de apoio à demência ou 
de uma unidade de cuidados continuados de curta ou 
média duração.

O Provedor agradeceu, ainda, o trabalho e a 
disponibilidade do coro da Misericórdia, constituído por 
vozes dos Colaboradores, para interpretar o Hino da 
Santa Casa e solenizar a celebração eucarística que se 
seguiria. 

De seguida, a Dra. Tânia Lopes, da empresa de restauro e 
conservação Conserv’arte, fez a apresentação do trabalho 
de recuperação de duas imagens da capela de N. Sª da 
Penha de França, situada junto à torre da Cadeia Velha: a 
de N. Senhora e o Menino e a do mártir S. Lourenço.

Seguiu-se a apresentação do Boletim Informativo nº 41, 
pela Coordenação da edição.

Tânia Lopes apresentando o trabalho de 
restauro e conservação
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Alípio de Matos abrindo a sessão

Víctor Mendes no uso da palavra
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O Presidente da Câmara Municipal, Engº Victor Mendes, 
encerrou a sessão sublinhando o trabalho realizado 
pela Misericórdia, bem como o de outras instituições 
particulares de solidariedade social e mostrou a sua 
disponibilidade e a do Município para continuar a celebrar 
protocolos que visem o mesmo objetivo. Durante a sessão 
solene acentuou, também, a importância da conservação 
do património que a Misericórdia tem vindo a realizar.

Dirigiu-se, depois, à Mesa da Misericórdia limiana 
dizendo: “(…) Queria, naturalmente, também deixar aqui 
uma palavra à Mesa, na pessoa do Senhor Provedor, pelo 
trabalho de cidadania: quando nós estamos a falar de 
um conjunto de cidadãos que se disponibilizam apenas 
e simplesmente para dar o seu contributo ao bem estar 
e felicidade de outros funcionários, para dar o seu 
contributo àquilo que é a melhoria da qualidade de vida 
dos nossos concidadãos, eu acho que resta-nos apenas 
agradecer. É que este é um trabalho que não é pago, 
que não é remunerado e, portanto, estão apenas aqui 
exatamente para prestar um serviço numa instituição e 
consequentemente estão a prestar um serviço público 
de enorme relevância. Portanto queria deixar também 
essa palavra de apreço à Mesa, na pessoa do Senhor 
Provedor…”

Seguiu-se a Celebração Eucarística presidida pelo capelão 
da Instituição, Pe. Dr. José Correia Vilar que, no momento 
da homilia, destacou a importância das Instituições de 
apoio social e invocou a ajuda de Nossa Senhora para que 
possam continuar o apoio que disponibilizam aos que 
dela precisam.

Logo de seguida, foram empossados os novos Irmãos 
da Misericórdia. Os presentes. depois das palavras de 
aceitação, foi-lhes entregue, pelo Provedor da Santa 
Casa, Dr. Alípio de Matos, a Capa e o Compromisso que 
os identificarão como Irmãos. Assim a Santa Casa fica a 
contar com a colaboração de mais estes novos Irmãos:

- Lúcia de Fátima Gonçalves Pereira Mimoso Morais
- Marco Paulo Morais Saraiva
- Tiago José Quinteiros Lopes Henriques da Silva
- Paulo Rui Rodrigues Araújo (não está presente em 02-08-2021)

- José Carlos da Silva Lima
- Ricardo Jorge Amorim de Sousa
- José Carlos Lima Dantas
- Benvindo Gonçalves da Costa Brito
- Maria da Conceição Fernandes Mota Soares Brito

 

A comemoração deste 491º aniversário ficou completa 
com um concerto de guitarra clássica, no final da 
celebração litúrgica, no átrio exterior à Igreja da 
Misericórdia. Foi executado por Francesco Luciani, e 
proporcionado pelo projeto Rotas Musicais.

O tema para o concerto baseou-se nos descobrimentos 
portugueses, visando o intercâmbio musical. No concerto, 
com o título “Músicas Cruzadas: do Atlântico ao Pacífico” 
foram apresentados temas para guitarra clássica de 
compositores ibéricos (portugueses e espanhóis) e de 
compositores sul-americanos.

Com o espaço  do concerto totalmente lotado, ficaram 
assim concluídas as comemorações do 491º aniversário 
da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima.491º 

aniversário

Coro da Misericórdia
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A Mesa Administrativa acolhe os novos Irmãos

O Concerto de Francesco Luciani
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Miguel Ayres de Campos Tovar (1)

(1) (Licenciado em História da Arte e Mestre em Estudos Medievais  pela Universidade de Oxford; doutorado em História da 
Arte, na vertente de Estudos Medievais e Bizantinos, pelo Courtauld Institute of Art, da Universidade de Londres. Investigador 
associado do ARTIS - Instituto de História da Arte da Universidade de Lisboa e técnico consultor na área do mercado da arte)

De volta dum legado quinhentista

Recentemente, a Santa Casa da Misericórdia de Braga, na 
pessoa do seu Provedor Dr. Bernardo Reis, desafiou o 
autor destas linhas a participar no número iminente da 
revista anual Misericórdia de Braga com um pequeno artigo 
sobre o património histórico da sua congénere limiana. 
Procurando corresponder, propusemo-nos alinhavar 
alguns elementos a respeito da capela de S. Sebastião, 
outrora chamada da estrada, sita na freguesia de S. 
Martinho da Gandra — fundação de origem quinhentista, 
não obstante a sua quase total reconfiguração na segunda 
metade do séc. XVIII. A escolha do objecto de trabalho 
foi estimulada, em boa parte, por trocas de impressões 
havidas com o sargento João Barbosa, conhecedor ímpar 
da história desta freguesia e autor duma excelente 
monografia localista apresentada ao público em Agosto 
deste ano, cuja cooperação e infalível prestabilidade nos 
cumpre desde já reconhecer. O trabalho em questão 
sairá a lume ainda neste mês de Dezembro, sob o 
título “Contornos curiosos dum legado quinhentista à 
Misericórdia de Ponte de Lima: a capela de S. Sebastião 
da Estrada e o bodo de Martim Rodrigues”. No caso de 
pesquisas mais aturadas virem a permitir desenvolvê-lo, 
equaciona-se a possibilidade de lhe dar segunda vida, 
num futuro próximo, sob a forma dum pequeno opúsculo 
autónomo, à guisa de separata alargada, a publicar 
localmente.

Monumento especialmente caro ao povo circunvizinho 
— pela sua antiguidade, pelos contornos curiosos e semi-
lendários da sua fundação, e sobretudo pelo concorrido 
prândio que aí se realiza na solenidade do padroeiro 
— o templozinho “da invocação do bem aventurado 
martire Sam Sebastiam” (como lhe chama a licença de 
sagração) foi também, ao longo da sua história, um pólo 
particularmente relevante da acção cúltica, assistencial 
e associativa da Misericórdia de Ponte de Lima. Com 
efeito, não obstante uma primeira instituição particular 
em 1555, desde o último quartel do séc. XVI que a sua 
administração corre sob o encargo da irmandade, por 
disposição do benemérito gandarense Martim Rodrigues 

De volta dum legado quinhentista: algumas horas de leitura no arquivo da 
Misericórdia de Ponte de Lima

de Luna — cujo legado permitiu muni-la de património 
e custear o culto regular. Às estipulações deste mesmo 
Martim se deve o afamado bodo festivo, em que a 
instituição estava obrigada a prover o povo afluente de 
pão e de sardinhas — obséquio que seguiu cumprindo, 
impreterivelmente, até ao advento da república, e que 
entretanto se reatou a título recreativo por iniciativa de 
alguns particulares da freguesia.

Foi justamente a pessoa enigmática desse (re)fundador 
o elemento que nos prendeu a curiosidade à capelinha 
de S. Sebastião. As circunstâncias subjacentes ao seu 
enriquecimento e ao seu legado benemérito são objecto 
duma relação de contornos lendários, já registada pelo 
P.e Carvalho da Costa na sua Corografia portugueza (1706), 
e abundantemente repetida e adornada por autores 
subsequentes. Na essência, a história é a dum pastor 
local de apelido Lima, desvalido e delinquente, que ainda 
muito moço teria profanado uma caixa de esmolas para 
se abarbatar com meia dúzia de moedas; pouco após, 
movido pelo temor — real ou imaginário — da morte pela 
forca, embarcaria para a Índia, acabando por enriquecer 
consideravelmente. É com os proventos desse exílio, 
segundo aí se conta, que funda o legado que lhe perpetua 
a memória no torrão natal, remindo-o da mácula do crime 
sacrílego, sob o nome assumido de Martim Rodrigues de 
Luna. A pequenina narrativa reflecte claramente uma 
tradição corrente na redondeza, tendo decerto sido 
colhida pelo P.e Carvalho numa das suas fontes locais — 
muito possivelmente a sumida Mesopotâmia portuguesa 
do antiquário António de Araújo de Azevedo, base 
substancial para o seu tratamento de toda esta região.

Passando da voz corrente aos documentos, constatamos 
que as raízes gandarenses de Martim e a sua prolongada 
assistência na praça indiana de Chaul são efectivamente 
testemunhadas por uma carta sua à mesa da Misericórdia 
em 1580, como o são as origens modestas da família. A 
leitura cuidadosa dum dos cadernos administrativos 
da capela permite-nos ainda identificar-lhe um irmão 
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e um sobrinho, de nome Heitor e Gonçalo Rodrigues, 
que se correlacionam ambos com registos dos livros 
paroquiais da freguesia. Curiosamente, nem um nem 
outro parecem ter feito uso do sonante apelido Luna. 
Homens de perfil social modesto, viveram à sombra do 
legado de Martim, sucedendo-se no encargo de ermitões 
da capelinha. Habitando e rude pardieiro que remata o 
conjunto a norte, único testemunho arquitectónico da 
obra quinhentista, cumpriam a função eminentemente 
serviçal de zelar pela segurança e asseio do espaço, 
além de lhes incumbir contabilizar escrupulosamente 
as faltas dos clérigos assistentes. Subsiste ainda no dito 
manuscrito o contrato firmado entre o segundo destes 
funcionários e a Mesa da irmandade — a sua assinatura 
de cruz denotando a condição de iletrado, e a natureza dos 
encargos deixando bem entrever a existência humilde 
que o emprego pressupunha.

Outro importante elemento de análise, até à data 
praticamente intocado pelos historiadores locais, é o 
par de belas pedras de armas patentes no conjunto 
arquitectónico, uma na testeira poente do templozinho 
e outra na frontaria do ermitério, faceando o adro, que 
reforçam a identidade assumida por Martim Rodrigues 
perante a posteridade — factual ou fantasiosamente 
— como membro da linhagem dos Lunas. A respeito 
da pretensa identidade nobiliárquica que estas peças 
alardeiam, nada se acha de conclusivo, excepto que um 
ramo da família Luna se documenta efectivamente na 
vizinhança, de modo passageiro, antes de se estabelecer 
em Viana.

No tocante à vida quotidiana e ao calendário anual da 
capela de S. Sebastião nesses primeiros tempos, os seus 
livros de contas e contratos permitem-nos de modo geral 
recuperá-los, com ocasionais pormenores de saboroso 
detalhe. Também as propriedades compradas com o 
pecúlio do aventureiro de Chaul, que constituíram o 
seu dote, se listam aturadamente, com os respectivos 
rendimentos, de modo suficientemente pormenorizado 
para nos permitir situá-las no terreno. Os gastos 
crescentes incorridos pela irmandade na provisão das 
fulcrais sardinhas documentam-se, semelhantemente, 
ao longo dos séculos XVII e XVIII, denotando a difusão 
da popularidade da festa e — quiçá — um certo 
desvirtuamento face ao seu cunho caritativo original. 
Destes dados procurámos de igual modo dar sumário 
testemunho no nosso texto, e sobretudo captar algo 
do colorido de época encapsulado pelas respectivas 
contabilidades.

Naturalmente, a exploração desta rica textura micro-
histórica não nos teria sido possível sem a colaboração da 
entidade tutelar, nas pessoas do seu provedor Dr. Alípio 
de Matos, do seu Secretário da Mesa Administrativa, Dr. 
Adelino Tito de Morais, e do seu Secretário Administrativo, 
Sr. Nuno Pinto — cuja atitude de abertura e generosa 
disponibilidade se agradece reconhecidamente.

A jeito de conclusão, importa ressalvar que este 
trabalho, empreendido a breve notícia e tolhido por 
prazos apertados, nos permitiu pouco mais que aflorar 
o material existente. A sua principal preocupação foi a de 

sistematizar conhecimentos anteriormente dispersos, 
atando algumas pontas soltas, e trazer à luz uma ou outra 
passagem desconhecida da documentação. Interessou-
nos também mapear sumariamente o material disponível, 
a fim de facilitar um regresso mais aturado a estas fontes. É 
nossa expectativa que explorando mais demoradamente 
este acervo seja possível fechar algumas das muitas 
lacunas que permanecem, e eventualmente localizar 
mais documentos relevantes para o puzzle histórico que 
uma investigação deste género sempre constitui.

Nas breves pesquisas empreendidas, foi grato para o 
autor constatar o brio e estima que a instituição consagra 
ao repositório da sua memória histórica. É nossa 
esperança que o fruto resultante possa contribuir, ainda 
que modestamente, para a consciencialização da gente 
limiana a respeito do verdadeiro tesouro que constitui 
o acervo documental da sua Misericórdia. De entre o 
material aí guardado — minuciosamente mapeado por 
António Matos Reis na década de 1990, e já parcialmente 
trabalhado em profundidade por investigadores da 
especialidade como Maria Marta Lobo de Araújo — há 
suco abundante para teses, artigos e livros por escrever.

Na documentação aí patente plasma-se o retrato duma 
instituição simultaneamente local na sua implantação 
e global no seu alcance. Esta dupla valência está bem 
presente naquilo que nos é dado conhecer do perfil de 
Martim Rodrigues, homem do mundo e da sua terra, 
que recorreu à rede privilegiada das misericórdias do 
império para assegurar o cumprimento da sua vontade, a 
subsistência de familiares necessitados, e o vínculo à terra-
mãe. Nisto, o percurso do nosso benemérito gandarense 
é, na sua especificidade e nos seus traços gerais, parte 
integrante dum rico mosaico de limianos dispersos 
pelo mundo — soldados, negociantes, funcionários, 
aventureiros — cujas vidas se reconstroem, em retalhos, 
no acervo da instituição. Com eles coexiste outro denso 
elenco de rostos, que são os de protagonistas locais — 
homens bons da vila e arrabaldes, administradores da 
sua vida cívica e religiosa, fidalgos de pequena e maior 
valia, mesteirais, mecânicos — que constituíam como que 
a carne e sangue da sua vida quotidiana, e tinham nas 
estruturas da irmandade ou na sua órbita uma segunda 
existência social, pautada por hierarquias, encargos e ritos 
próprios. Esta mole humana pede uma prosopografia 
aturada, minuciosa, cumulativa, para enriquecimento da 
nossa memória comum.

Havendo convergência de vontades e de meios, 
seria sumamente útil a disponibilização do catálogo  
deste arquivo em suporte on-line, e eventualmente a 
digitalização dos seus documentos, permitindo uma 
acessibilidade agilizada e convidando a uma multiplicação 
dos estudos sobre o amplo património que ele encerra. 
Fica pois o desafio a uma descoberta sempre renovada 
e aprofundada deste valioso acervo, que o zelo dos 
curadores tem defendido das voragens do tempo e nos 
proporciona ainda perspectivas privilegiadas sobre 
o passado. Saibamos, além de preservá-lo, fruí-lo 
plenamente.
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Tito de Morais (Secretário da Mesa Administrativa)

Sobre o Palacete Pereira Forjaz

Considerado o maior benemérito da nossa 
Santa Casa no século passado, o último Conde 
de Bertiandos, Gonçalo Pereira da Silva de 
Sousa e Menezes (1851 – 1929), habitou durante 
algum tempo um histórico edifício em Lisboa: 
trata-se do palacete da família Pereira Forjaz, 
situado na Calçada da Cruz da Pedra ou Calçada 
das Lajes, com os números de polícia 36 a 40, 
comprado em 1884 pelo titular limiano.

Construção originária do século XVII, reformada 
e ampliada nas duas centúrias imediatas, a 
residência do último Presidente da Câmara dos 
Pares do Reino na capital, foi, antes, pertença 
de outra nobreza relacionada com Ponte de 
Lima.

Referimo-nos aos Condes da Feira ou Viscondes 
de Souto d’ El Rei, Lamego, os opulentos Pereira 
Forjaz que, para além de frequentadores da 
Corte, foram também militares e diplomatas 
distintos. Nas nossas pesquisas para esta colaboração, 
surgiram referências familiares, por casamento, de 
parentela da Casa da Freiria, em Arcozelo, e ao poderoso 
diplomata que o Marquês de Pombal nomeara para 
Roma, em tempo das relações intensas sobre a extinção 
da Companhia de Jesus.

Mas, voltemos ainda à morada urbana do benfeitor 
da nossa Irmandade. Uma parte do prédio, a quinta 
anexa, foi expropriada em urbanizações oitocentistas e 
posteriores, além de obras de recuperação pelo fidalgo 
de Bertiandos, intervenção que incluiu a abertura de 
duas portas com verga em curva, em cada uma das 
extremidades da fachada voltada à rua. A propriedade 
manteve-se na posse da viúva, D. Ana de Jesus Maria de 
Bragança(1851 – 1941), que ainda o habitava em 1939, 
portanto dez anos após a morte do marido.1

Seguindo o traço possessivo do imóvel, na família Pereira 
Forjaz, salienta-se o residente que nele foi, Francisco de 
Almada e Mendonça, titulado 1º Visconde de Souto D´El 

1 ARAÚJO, Norberto de – Peregrinações em Lisboa descriptas por… 
acompanhas por Martins Barata. Livro XV, págs 37 e 38, Lisboa, 
Parceria A. M. Pereira, 1939.

Rei por D. José I2. Filho de António José de Almada e Melo e 
D. Maria Jose de Lima da Cunha Velho, nasceu em 1704 e a 
sua biografia regista, entre outros cargos, os de alcaide–
mor de Palmela, comendador da Ordem de Cristo e, desde 
1756, Ministro Plenipotenciário de Portugal em Roma. 

A sua acreditação no Vaticano foi intensa, desde o ano 
seguinte, pois o monarca desejava que o Sumo Pontífice 
tivesse conhecimento de actuações da Companhia de 
Jesus.

Em 7 de Junho de 1759, Francisco de Almada deixa a 
representação diplomática na capital italiana, sem antes 
alertar, através de edital impresso a todos os portugueses 
residentes nos Estados Pontifícios para se ausentarem, 
para as relações tensas entre o nosso país e a Santa Sé.

Anos decorridos, o nosso embaixador regressa a Itália 
com tarefas urgentes de que fora incumbido pelo Marquês 
de Pombal; no cargo de Enviado Extraordinário e Ministro 
Plenipotenciário, Francisco Mendonça tinha entre mãos o 
processo de extinção dos Jesuítas e uma carta credencial 
para o Conclave cardinalício reunido em Itália até 1779.

2 Título atribuído por D. José I em duas vidas, em 17 de Maio de 
1774.

Sobre o Palacete Pereira Forjaz (Bertiandos) em Lisboa e uma sepultura 
da “Casa da Freiria” em Roma

Foto – Palacete Pereira Forjaz (Bertiandos), cerca de 1940. Colecção 
Arquivo Municipal de Lisboa.
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Com o aval de Cle-
mente XIV, e a inter-
ferência do nosso 
representante no 
Vaticano, a Com-
panhia de Jesus su-
cumbiu!

O agradecimento in-
cluiu uma oferta de 
produtos regionais 
portugueses, por 
Francisco de Alma-
da e Mendonça. O 
cabaz compunha-se 
de vinhos da Madei-
ra, Carcavelos e de 
Setúbal, para além 
de uma canastra de 
paios e presuntos3. 
Em 25 de Setembro 

de 1770, o chefe da Igreja Católica vai celebrar a Santo 
António dos Portugueses, esse mesmo templo nacional 
onde o nosso diplomata foi sepultado4, falecido que foi a 
14 de fevereiro de 1783, no Palácio Torloni, onde residia.  

Da estada do Ministro de Portugal em Roma, recebeu a 
fidalga residência da família um retábulo – relicário que 
ele encomendara na Cidade eterna. Nesse oratório casou, 
a 19 de Agosto de 1804, D. Joana Pereira Forjaz, irmã do 
célebre D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende, nascido na Casa da Freiria, em Arcozelo, 
Tenente-General, Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Inspector Geral das Milícias e 
governante na Regência em Lisboa, aquando da fuga da 
Corte para o Brasil. A sua acção militar ditou a resistência 
popular contra a invasão francesa. Entre as distinções que 
o ilustre arcozelense recebeu, enumerem-se a Grã cruz 
da Ordem de Santiago e o grau dela, como Comendador, 
em Santo André de Fiães, e por Decreto de 13 de Maio 
de 1820, o título de 9º Conde da Feira. Exalou seu último 
suspiro na capital, aos 6 de novembro de 1827.

A pedido de alguns amigos, designadamente Mons. 
Agostinho Borges, Reitor desse magnífico Instituto 
Português de Santo António em Roma, em cujo templo 
foi sepultado o Ministro de Pombal – recordemos -, do 
Ministro Plenipotenciário da embaixada de Portugal junto 
da Santa Sé, Dr. João Macedo Leão, e do Mestrando em 
História da Igreja na Pontifícia Universidade Gregoriana, 
Dr. Tomás Pinto Bravo, esboçamos estas linhas sobre 
o cidadão cuja última morada foi essa Igreja que 
conhecemos no mês passado.5

3 LOPES, António – Loucas Relações entre Clemente XIV e Pombal, 
sobre a extinção da Companhia de Jesus, in Lusitânia Sacra, 2ª série, 
18 (2006), págs. 487.

4 Lápide sepulcral em mármore branca e outras cores, (a qual 
reproduzimos neste artigo) no transepto junto do altar-mor, com 
seu Brasão de Armas, com primeiro apelido quase anepígrafo pelo 
desgaste de calçado nas deslocações dos fiéis.

5 Fim de semana de 23 e 24 de Outubro, aquando da organização 
de uma homenagem ao nosso Beato Francisco Pacheco (c.1566 – 

Com epitáfio em latim, o Visconde de Vila Nova de Souto 
D´El Rei é um de muitos ilustres lusitanos sepultados 
no templo nacional em Roma. Mas outros compatriotas 
ilustres, igualmente falecidos em Itália, também lá 
dormem o sono eterno!

O finado heraldista e desenhador José Bénard Guedes 
arrolou, há mais de meio século, sepulturas artísticas - e 
muitas brasonadas -  daqueles cidadãos por lá radicados, 
onde também incluiu a de Francisco de Almada e 
Mendonça.6

A fechar, informamos, ainda, que esse membro da Côrte 
pombalina era irmão de um outro distinto militar e 
político.

Referimo-nos a João Manuel de Almada e Melo, nascido 
em Troviscoso, Monção, a 15 de Agosto de 1703, falecido 
no Porto, a 3 de Outubro de 1786, e sepultado no jazigo 
familiar na capela da Senhora da Rosa, na Matriz daquela 
vila raiana. Entre os cargos desempenhados, elenquemos: 
foi governador das Armas do Porto (1764- 86), capitão em 
Portalegre (1735), e depois transitou para Monção, Elvas 
e Cascais.

Arquivamos, assim, este modesto contributo para a 
identificação duma tampa fúnebre, num monumento 
nacional e italiano, não referido na maioria dos guias 
turísticos consultados

1626), com entrega de uma imagem no decorrer da missa celebrada 
por Monsenhores Agostinho Borges e Fernando de Matos, Adido 
eclesiástico, a que assistiram entre outras entidades oficiais, a nossa 
representação diplomática.

6 Brasões de Armas de Famílias Portuguesas em Itália. Texto e 
desenhos de …. Separata de Armas e Troféus, Lisboa, 1969.

Foto – Sepultura Francisco Almada 
Mendonça, em Roma (Tomás Pinto 
Bravo)
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Era uma vez uma menina que, à pergunta “- O que queres ser quando cresceres?”, 
respondia sempre “- Quero ser feliz!”

Mas afinal, o que é “SER FELIZ?” O que é a “FELICIDADE”?!

Provavelmente, cada um de nós, ao refletir sobre este assunto, vai apresentar uma 
resposta própria, pois a felicidade, de certa forma, é algo individual, uma emoção que 
não se transfere para o outro.

Alcançar a felicidade parece ser uma necessidade intrínseca do ser humano… A felicidade 
pode ser encontrada nas pequenas rotinas do dia-a-dia: um passeio, uma conversa, 
um livro, uma música, um sorriso… No entanto, quantas vezes pensamos na felicidade 
como um objetivo a alcançar, um local inacessível, um estado de alma insaciável… E, 
na tentativa desenfreada de alcançar essa felicidade…, perdemos o nosso equilíbrio 
emocional e ficamos frustrados, ansiosos e desmotivados.

O pensamento sobre a felicidade acompanha o ser humano ao longo dos tempos e 
faz parte da sua história. Desde o início dos tempos, filósofos, escritores e pensadores 
fizeram a si mesmos essa pergunta, à qual tentaram responder. 

Para Aristóteles, a felicidade é o maior desejo dos seres humanos e a melhor forma 
de conseguir ser feliz é, através das virtudes, defendendo que o ser humano precisa 
exercitar constantemente o melhor que tem dentro dele para alcançar a felicidade. 

De acordo com várias teorias da psicologia, a felicidade pode ser definida como uma 
combinação da satisfação que uma pessoa tem na sua vida, a nível pessoal, familiar, 
profissional e social, relacionando a felicidade com o bem-estar, a qualidade de vida, a 
satisfação e a realização.

Martin Seligman, um dos pioneiros da psicologia positiva, explica a felicidade como uma 
combinação única do que ele chamou de “pontos fortes distintos”, como o sentimento de 
humanidade, a temperança, a persistência e a capacidade de levar uma vida significativa, 
incorporando a ideia de que a felicidade também é promovida pelos relacionamentos de 
qualidade, os sucessos e as realizações pessoais e profissionais.

Esta reflexão permite-nos pensar a felicidade num âmbito mais abrangente, em termos 
sociais e organizacionais, conduzindo-nos à “felicidade no trabalho”. Grande parte da 
nossa vida é passada a trabalhar, pelo que é extremamente importante sermos felizes 
no trabalho.

A felicidade no trabalho acontece quando encontramos um propósito, ou seja, quando 
vemos sentido no que fazemos, a nível profissional. De uma forma simples, ser feliz no 
trabalho é fazer algo de que se gosta, estar motivado e interessado em realizar bem as 
suas tarefas, não apenas por uma questão de reconhecimento, mas porque se sente 
bem, gosta do ambiente de trabalho e das funções que desempenha. 

Todos os colaboradores da nossa Instituição, sem exceção, têm conhecimentos capazes 
de transformar positivamente a vida das outras pessoas. Se um colaborador compreen-
der a força positiva e o impacto do seu trabalho para os outros, consegue ser verdadeira-
mente feliz a nível profissional.

Susana Lima (Coordenadora Geral)

Escolha ser Feliz!!

O que é a “FELICIDADE”?!

“ A felicidade depende de nós mesmos.” 

Aristóteles (384-322 a.C)
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Escolha ser feliz!!

Mas já percebemos que ser feliz não se transfere, não se 
impõe, é uma questão pessoal. Por isso, é preciso refletir 
sobre o que verdadeiramente nos faz feliz e trabalhar os 
fatores que promovem essa felicidade.

De acordo com vários estudos já efetuados sobre este 
tema, existem inúmeras formas de promover a felicida-
de no trabalho, por parte da Instituição, salientando as 
seguintes: 

- Ambiente de trabalho positivo: dar primazia a fatores 
como a integração, o sentimento de pertença, o desenvol-
vimento das relações interpessoais positivas, bem como a 
facilidade de comunicação entre todos.

- Conciliação da vida profissional e pessoal: sem descurar 
as exigências dos serviços, promover a flexibilidade na 
gestão dos períodos de férias, das tarefas e dos horários.

- Valorização do colaborador: reconhecer o desempenho 
dos colaboradores, a nível emocional, utilizando sempre 
uma comunicação positiva e construtiva, e a nível mone-
tário, sem descurar a sustentabilidade da Instituição.

Independentemente das condições ou benefícios propor-
cionados pela Instituição, para o colaborador alcançar a 
felicidade no trabalho, há que considerar determinados 
fatores, dos quais destacarei os seguintes: 

- Identificação com a Instituição: é importante o colabo-
rador confiar e identificar-se com a Instituição, os seus 
valores e a sua missão. Só desta forma poderá sentir-se 
realizado com as suas conquistas, a nível profissional.

- Aprendizagem contínua: é essencial o colaborador 
continuar a aprender e só assim vai conseguir tornar-se 
realmente bom naquilo que faz. A necessidade de “saber 
mais” vai aumentar a sua motivação e melhorar as suas 
competências. 

- Confiança em si próprio: se não acreditar no seu traba-
lho, quem vai acreditar? O colaborador pode ser muito 
bom naquilo que faz, mas se transmitir insegurança ao 
executar as tarefas, quem está em seu redor facilmente o 
vai perceber. Por isso, deve confiar nas suas capacidades 
para se sentir mais motivado e feliz no trabalho.

Muito mais se poderá dizer acerca da felicidade e, concre-
tamente, da felicidade no trabalho, sendo o objetivo deste 
artigo facilitar uma reflexão pessoal de cada um de nós. 
Confie na Instituição que tem como prioridade as pes-
soas. Confie em si e nas suas capacidades. 



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PONTE DE LIMA

20

Paulina Quintela Leite (Irmã da SCMPL)

Economia Social e Solidária e 
e Desenvolvimento Sustentável

O mundo confronta-se atualmente com enormes desafios 
aos níveis económico, social e ambiental.

É imperativo tornar o planeta mais sustentável, ou seja, 
promover a sustentabilidade de forma a satisfazer as 
necessidades do presente sem ser comprometida a 
capacidade das gerações futuras em satisfazer as suas 
próprias necessidades.

O desenvolvimento sustentável é, nos dias de hoje, um 
tema relevante. Urge a necessidade de encontrar uma 
forma de harmonizar a ecologia e a coesão social com 
o desenvolvimento económico. Devemos considerar 
as dimensões ambiental, social e económica, numa 
perspetiva holística para uma prosperidade duradoura.

Relativamente à dimensão ambiental, devemos conservar 
e gerir os recursos naturais, principalmente aqueles que 
não são renováveis ou são elementares ao suporte de 
vida. É indispensável a implementação de ações para 
minimizar os impactos negativos no ar, na água e no 
solo, preservar a biodiversidade, proteger e melhorar a 
qualidade do ambiente e promover a produção e consumo 
responsáveis.

Na dimensão social, devem ser respeitados os direitos 
humanos e a igualdade de oportunidades de todos os 
indivíduos na sociedade. É fundamental a promoção 
de uma sociedade mais justa, com inclusão social e 
distribuição equitativa dos bens com vista à eliminação da 
pobreza. Deve ser reconhecida e respeitada a diversidade 
cultural das comunidades locais, evitando toda e qualquer 
forma de exploração.

Já na dimensão económica, esta deve considerar a 
prosperidade em diferentes níveis da sociedade e a 
eficiência da atividade económica, incluindo a viabilidade 
das organizações e das suas atividades na geração de 
riqueza e na promoção de emprego digno. É então que 
surge um plano de ação em 2015 para a promoção da 
prosperidade, da proteção do planeta e da garantia da 
dignidade e igualdade entre pessoas. Este documento 
foi designado “Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável” e adotado pelos 193 países-membros da 
ONU (Organização das Nações Unidas). Esta agenda de 
sustentabilidade incluiu 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e são a promessa para o equilíbrio das 
diferentes dimensões do desenvolvimento e garantir 
avanços em prol da erradicação da pobreza, o crescimento 
inclusivo das economias, o combate global às alterações 

climáticas e a promoção da paz e de uma boa governação.

Os 17 ODS são um “contrato” que tem sido recorrentemente 
adotado pelos líderes dos países, pelo tecido empresarial, 
pela universidade, e pela sociedade civil e já vem sendo 
hábito ouvir estes temas, por exemplo, quer se esteja 
a assistir a um discurso de um candidato a um cargo 
público ou ao visitar a página na internet de uma empresa 
multinacional.

Qual o papel da Economia Social e Solidária (ESS) na 
concretização dos ODS?

A ESS é uma economia centrada na pessoa humana 
e na sua realização pessoal e social, num contexto 
ecologicamente sustentável, ao invés do dinheiro e do 
lucro. Assim, através da ESS é possível promover uma 
vida digna para todos e todas a uma escala local, nacional 
e mundial: uma vida em que as pessoas têm acesso a 
bens, recursos e serviços. A ESS promove também um 
comportamento mais justo em relação ao consumo: 
fomenta trocas, a reutilização, reparação, compras justas 
do ponto de vista social, ambiental e económico. A ESS 
engloba organizações e empresas que: 

1) têm objetivos económicos e sociais (e muitas vezes 
ambientais) explícitos; 2) envolvem diversos graus e 
formas de relações cooperativas, associativas e solidárias 
entre trabalhadores, produtores e consumidores; e 3) 
praticam a democracia no local de trabalho e a autogestão. 
No contexto da Agenda para o Desenvolvimento 
Sustentável 2030, devemos considerar a ESS como uma 
via importante para transformar o mundo para melhor.

A ESS inclui as entidades do “terceiro setor” que 
englobam, nomeadamente, as cooperativas, associações 
mutualistas, associações/fundações de solidariedade 
social, associações de voluntários de ação social, 
misericórdias e centros sociais paroquiais.

As IPSS caracterizam-se precisamente por dar resposta 
a necessidades que as populações identificam e vivem 
no seu dia a dia, prestando serviços à comunidade e 
gerindo equipamentos sociais, contribuindo a nível 
local para a solução de problemas de pobreza, fome e 
emprego. Assumem-se como um elemento fulcral na 
estratégia de desenvolvimento territorial e de inclusão 
social das localidades onde estão inseridas, contribuindo 
de forma sustentada para a correção dos desequilíbrios 
socioeconómicos. As principais especificidades das IPSS 
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centram-se na forma como estas articulam as vertentes 
social e económica, com o objetivo de fazerem vingar 
um projeto de desenvolvimento que tende a ajustar, de 
modo contínuo, a oferta e a procura de serviços de apoio 
social. As IPSS fomentam as relações sociais e o diálogo 
entre prestadores e utentes. Deve-se ainda salientar que 
a atividade das IPSS não beneficia apenas os utentes, a 
economia local e a criação de emprego, mas tem também 
um impacto significativo ao nível dos benefícios sociais 
que dizem respeito ao bem-estar de uma população 
mais alargada, nomeadamente nos familiares e pessoas 
próximas dos utentes, contribuindo assim para o reforço 
da coesão social.

Os ODS 1 e 2 referem-se à erradicação da pobreza e da 
fome, que resultam das desigualdades que o mundo 
sente atualmente, e cuja redução está espelhada no ODS 
10 (reduzir as desigualdades no interior dos países e entre 
países). Ora a ESS é uma atividade económica e social 
que tende notoriamente a reduzir as desigualdades, 
reforçando a integração e a coesão social e é um 
instrumento estratégico fundamental para 
reforçar a democracia e o Estado de direito.

O ODS 16 (paz, justiça e instituições eficazes) 
visa promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça 
para todos e construir instituições eficazes, 
responsáveis e inclusivas a todos os níveis, 
e que coincide claramente com a matriz 
genética da ESS. O ODS 17 (parcerias para 
a implementação dos objetivos) pressupõe 
o reforço dos meios de implementação e a 
revitalização da parceria global para o desenvolvimento 
sustentável abrangendo, através do conceito de parceria 
global, as dimensões de confiança e de compromisso que 
a gestão democrática e participativa das entidades 
da ESS potencia. São os valores e princípios da 
ESS que sustentam a colaboração pacífica 
e inclusiva, de compromisso sustentável, 
assente nos direitos humanos, entre os quais 
o de um trabalho digno (ODS 8) e alicerçado 
num ambiente que promova a saúde e o bem-
estar (ODS 3). A ESS é um conjunto de associações 
de pessoas que visam encontrar soluções 
para problemas concretos e comuns, pelo 
que é indissociável do território onde atuam. 
A sustentabilidade do desenvolvimento 
dos territórios, das suas infraestruturas 
(ODS 6, 7, 9 e 11) e o uso equilibrado dos 
ecossistemas terrestres e dos oceanos, assim 
como a defesa da biodiversidade (ODS 14 e 
15) obrigam a um consumo socialmente 
justo e ambientalmente responsável (ODS 
12 e 13) e constituem condições inerentes 
e imprescindíveis à atuação das entidades 
da ESS. A educação inclusiva e equitativa e a 
igualdade de género (ODS 4 e 5) são, nesse contexto, 
necessidades objetivas para esta atuação.

No entanto, não existe ainda suficiente evidência do 

potencial da ESS para o cumprimento das metas dos ODS, 
pelo que urge aumentar a visibilidade da ESS realçando o 
alcance estratégico do seu papel para o desenvolvimento 
local e social e para mais e melhor democracia. É fulcral 
delinear novos modelos de cooperação entre o Estado, 
entidade financiadora e normativa das instituições 
e responsável pela definição de políticas sociais, as 
entidades públicas locais como os municípios e freguesias, 
as entidades da economia social e o setor privado. Só o 
trabalho conjunto entre todas estas entidades pode ser 
verdadeiramente eficaz na construção de uma sociedade 
mais participativa, inclusiva, equitativa e desenvolvida.

A questão mantém-se em aberto: de que forma os ODS 
serão implementados ao nível local e com base nas 
realidades locais? Neste contexto, os decisores políticos 
devem estar mais atentos à ESS como meio de regeneração 
e desenvolvimento das zonas locais. O papel da ESS é 
central para o desafio do desenvolvimento socialmente 
sustentável.
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VALÊNCIAS

CRECHE CCA
A Afetividade na Creche!
Equipa técnica

As etapas de  aprender a falar e andar, evoluir na 
alimentação, brincar com outras crianças, ir para a Creche 
e aqui realizar várias aprendizagens estão intrinsecamente 
ligadas à afetividade.

Por vezes, os pais ficam ansiosos, apreensivos com o rápido 
desenvolvimento dos seus filhos, ficando por vezes com  
a sensação de  que alguma etapa foi “saltada”, mas não! 
As crianças  estão a descobrir e a aprender a lidar com os 
diversos sentimentos e emoções….

As Educadoras de Infância, assim como as Auxiliares de 
Ação Educativa da Creche, têm um papel primordial nesta 
fase da vida das crianças que têm a seu cargo, na medida 
em que as  crianças de hoje que são tratadas com afeto 
estão a desenvolver a sua parte emocional e intelectual 
para serem melhores adultos amanhã.

Segundo Jean Piaget, o desenvolvimento intelectual tem 
dois componentes: o cognitivo e o afetivo, que caminham 
juntos. Para ele, toda ação e pensamento são ações 
cognitivas, representadas pelas estruturas mentais e 
afetivas, por sua vez representadas por uma estrutura 
energética que é a afetividade.

Afetividade provém da palavra afeto que, por sua vez, se refere às diversas 
emoções que um ser humano pode demonstrar diante de diferentes 
situações!

Feiras Novas

Há quem defenda que para ser afetivo é preciso abraçar 
e beijar, mas essa não é a única forma de demonstrar 
afeto. Promover um momento de roda, ouvir com atenção 
as crianças a cantar, sentarmo-nos, simplesmente, ao 
seu lado enquanto desenham, acompanhá-las nas suas 
brincadeiras e observar atentamente as conversas entre 
si são, sem dúvida, formas afetivas e carinhosas para 
as Educadores e Auxiliares da creche demonstrarem 
diariamente todo o seu cuidado, carinho e atenção pra com 
as suas crianças.

Parafraseando Tágides Mello, “A relação afetiva com a 
criança não tem momento certo. Ela vai acontecer durante 
toda a rotina, em todos os momentos, na observação, na 
atenção dada ao que a criança diz e no respondê-la bem”.

É neste momento afetuoso que a equipa 
da pedagógica da Creche – CCA deseja 
um Santo e Feliz Natal!!!
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Elaboração da lembrança do Projeto
“Ternura Dos Avozinhos” 

Saltar a fogueira no Magusto

Atividades Musicais no Magusto

Trabalho sobre o outono

Projeto “Horta da Bicharada”
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CRECHE PL
Mais um ano letivo se iniciou…

Equipa pedagógica da Creche de Ponte de Lima

Ainda cheio de incertezas, ainda cheio de limitações, 
ainda de cara tapada, mas cheias de vontade nos nossos 
corações: vontade de ajudar as nossas crianças a crescer, 
vontade de ajudá-las a desenvolver-se, vontade de ajudar 
os pais na sua ânsia de educar com sucesso! Enfim, 
vontade de ajudar as nossas crianças a ser felizes!

E nada melhor do que irmos retomando projetos e 
hábitos parados, no tempo, pela covid! A ternura sentida 
pelos mais pequenos em relação aos avozinhos da escola, 
a alegria de ver entrar na escola quem traz histórias 
diferentes e canções com a sua guitarra, momentos 
partilhados entre colegas de salas, e idades, diferentes 
(muitas vezes dando azo a ‘junções familiares’).

Estes são apenas alguns dos sentimentos e ligações que 
foram ficando guardados ao longo destes quase dois 
anos e que agora importa ir libertando. Felicitar os nossos 
idosos, mesmo que não possamos tocá-los nem estar 
perto deles, assistir a histórias engraçadas, ainda que não 
possamos explorar o material no fim ou poder ver um 
irmão ou um primo e saber que existem mais crianças na 
escola para além das que partilham o nosso espaço são 
alguns dos passos que nos propomos dar.

Neste ano letivo a iniciar, as vontades são muitas, a 
energia também; no entanto, não podemos deixar 
de ter em mente que a pandemia não acabou! Por isso 
mesmo, a entrada dos pais na valência e visitas às salas 
dos seus educandos estão ainda interditas e à espera de 
melhores dias; as atividades entre as valências da infância 
e próprios grupos de faixas etárias ainda inexistentes ou 
então condicionadas ao ar livre com muito espaçamento 
físico.

Ainda assim, se não nos podemos juntar fisicamente, 
juntemo-nos virtualmente, pois esta é a forma que temos 
de comunicar com o exterior: pais, colegas de trabalho e 
comunidade educativa!

FELIZ ANO LETIVO 2021/2022 
PARA AS SALINHAS DA CRECHE 

DE PONTE DE LIMA!!
Visita da Biblioteca Itinerante

Salas da Creche
Ponte de Lima
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ERPI
CÓNEGO CORREIA

Dores Pereira (Diretora Técnica)

Ainda que seus passos pareçam inúteis; vá abrindo 
caminhos como a água que desce cantando da montanha. 

Outros te seguirão…

Antoine de Saint-Exupéry

Com o ano de 2021, queremos deixar para trás, o medo e a angústia com que a pandemia do 
COVID 19 nos marcou a todos: que experiência terrível! 

Com esta nova realidade, paramos no tempo e pensamos muitas vezes se o dia de amanhã 
poderia ser pior ou se poderia vir a melhorar… 

E não é que os dias foram melhorando? Em passo lento, muito lento, mas quase tudo começou 
a voltar ao normal, e as pequenas conquistas do dia a dia foram celebradas com muito 
entusiasmo.

Tivemos perdas que nos vão marcar para a vida, mas também tivemos momentos muito 
agradáveis que ficaram para sempre cravados nos nossos corações.

Aos poucos e poucos, juntos, colaboradores e utentes, caminhamos para que a nossa rotina 
volte a ser o que sempre foi… dias preenchidos com atividades coletivas (dentro das normas da 
DGS), individuais ou até mesmo momentos privados de cada um.

Cuidar dos nossos utentes não é tarefa fácil, nunca foi e nunca será,mas é um desafio encarado 
por cada um de nós no momento em que decide trabalhar, nesta ERPI. Todos os colaboradores 
desta estrutura têm que estar preparados para perceber momento a momento quais as 
necessidades de cada um dos nossos utentes e quais as estratégias mais adequadas para lhes 
dar a devida resposta. 

Dia a dia, viver e trabalhar com os nossos utentes é cada vez mais um desafio a que teremos de 
saber dar a devida resposta, pois hoje são eles os nossos utentes, amanhã seremos nós os utentes 
de outros colaboradores. Aquilo que semeamos será aquilo que iremos colher; por isso, a mensagem 
deixada hoje para todos é semear amor para colher amor… 
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Atividades no interior e exterior da nossa ERPI

O dia a dia dos nossos idosos

A pandemia foi dando tréguas, e a DGS permitiu que os nossos utentes cumprissem todas 
as medidas de segurança propostas, para poder voltar a ter uns dias mais normais.E 
assim foi…

A rotina dos nossos idosos foi retomada. De setembro a dezembro concretizámos 
atividades que proporcionaram o bem-estar dos nossos utentes, e a recuperação 
emocional dos mesmos.

Entre atividades internas e atividades externas, criámos momentos de lazer e de formação 
para que os nossos utentes conseguissem abstrair-se do medo e dos receios que estes 
dois últimos anos nos trouxeram.
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Fátima Queirós Duarte  (Estagiária de Nutrição)

Palestra sobre a hidratação dos idosos

A qualidade de vida dos idosos depende de vários fatores, 
tais como a alimentação, a hidratação, a atividade física e 
o sono, ou mesmo a independência, as interações sociais, 
a comunidade, as políticas sociais e de saúde.

Relativamente à hidratação, sabe-se que a água é um 
nutriente essencial à vida e tem diversas funções, 
tais como a digestão e boa absorção de nutrientes, 
o transporte de nutrientes, a eliminação de toxinas 
(exemplo: medicamentos…), a regulação da temperatura 
corporal, a prevenção da obstipação e a participação nas 
reações metabólicas.

Ao longo da vida a quantidade de água no organismo 
diminui, no entanto, as necessidades de água nos idosos 
mantêm-se iguais às dos restantes adultos. Contudo, 
sabe-se que os idosos têm menor capacidade de detetar a 
desidratação e têm por hábito beber pouca água.

A desidratação provoca vários sintomas como boca e pele 
seca, obstipação, taquicardia, cansaço físico e mental, 
dores de cabeça, cãibras musculares, perda de peso, 
alteração das características da urina, alterações visuais, 
auditivas e de pressão arterial, originando riscos para a 
saúde das pessoas.

A necessidade de ingestão de água depende de vários 
fatores, nomeadamente os que se relacionam com as 
características individuais (sexo, idade, atividade física, 
alimentação ou presença de febre, vómitos ou diarreia), 
bem como, fatores ambientais (clima ou altitude). 

As recomendações indicam que os idosos devem consumir 
entre 1,5 a 2,0 litros de água por dia. Importa ter em 
consideração que existe o consumo de alimentos ricos em 
água como complemento à satisfação das necessidades 
hídricas diárias, tais como hortícolas e frutas.

As hortícolas e as frutas inserem-se numa alimentação 
completa, variada e equilibrada, e representam duas 
das maiores fatias da Roda dos Alimentos, 23% e 20% 
respetivamente, dos alimentos a consumir diariamente.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
recomenda-se o consumo de 5 porções (400g) de frutas 
e hortícolas por dia como prevenção de diversas doenças 
como cancro, envelhecimento celular, prevenção de 
radicais livres e doenças cardiovasculares.

Neste contexto, e no âmbito de um estágio profissional 
à Ordem dos Nutricionistas, foi efetuada uma palestra 
de sensibilização sobre a necessidade de hidratação dos 
idosos da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, de 
forma a prevenir a desidratação e promover hábitos de 
vida saudáveis.
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Somos a Casa de Afetos… E isso é o quê?

ERPI CCA
CENTRO COMUNITÁRIO DE ARCOZELO

Mário Ferreira (Diretor Técnico)

O idoso, pelo simples facto de ser uma pessoa, tem direitos 
que devem ser promovidos e respeitados, como o direito a 
viver com dignidade, autonomia, independência, a poder 
participar, de um modo ativo, na vida da comunidade 
onde se encontra inserido e a não ser discriminado em 
função da idade. É fundamental afastar a visão negativa 
sobre o envelhecimento e sobre a pessoa idosa, de modo 
a que o envelhecimento não seja entendido como um 
problema.

O envelhecimento é um período da vida que, como 
em qualquer outro período do ciclo da vida, envolve 
perdas, mas também possibilita ganhos em termos de 
desenvolvimento. 

A afetividade é a relação de carinho, ou cuidado, que se tem 
com alguém mais próximo, demonstrando sentimentos 
e emoções. Trata-se de algo fundamental em todos os 
seres humanos, de todas as idades, estando presente 
nas experiências empíricas vividas pelas pessoas, no seu 
relacionamento com os outros. Os idosos necessitam de 
afetos e de os expressar, sem constrangimentos.

O período da velhice é cada vez mais prolongado, pondo 
em causa o papel passivo que a sociedade tem atribuído 
a estes elementos que, pelo fato de serem afastados do 
circuito económico ativo, de terem tido uma experiência 
diferente dos jovens e adultos ativos dos dias de hoje, 
são estigmatizados. O idoso deve ter a possibilidade 
de envelhecer de forma saudável, o que implica não 

somente que lhes sejam proporcionados cuidados em 
relação aos problemas de saúde mais comuns nesta 
fase da vida, mas também no reconhecimento das suas 
possibilidades e necessidades específicas. Para além de 
um bom estado de saúde física, os idosos necessitam de 
respeito, segurança, de se sentirem ativos, de poderem 
expressar livremente os seus sentimentos, emoções, 
interesses, opiniões e experiências.

Assim, a pessoa idosa, como qualquer pessoa, requer 
e sente necessidade de expressar os seus sentimentos. 
Para evitar um quadro de isolamento, de solidão, de 
inatividade, de depressão é essencial valorizar, na relação 
com o idoso, a forma de interagir e comunicar, pois ele 
possui particularidades e a sua necessidade de segurança 
afetiva é uma realidade que deve ser tida em consideração. 
O idoso não deve ficar privado de estabelecer relações 
interpessoais, visto serem imprescindíveis ao seu bem-
estar emocional. O isolamento social priva os idosos de 
apoios emocionais. Para o idoso, a companhia, o apoio, o 
afeto dos parentes e dos amigos é muito importante. Os 
profissionais, e todos os que contactam e lidam com os 
idosos, devem valorizar os afetos manifestados por eles, 
de forma a melhorar a sua satisfação com a vida. 

A terceira idade é, de facto, uma continuação de vida. 
Estaremos mais perto do fim, certamente, mas não será 
por isso que a vida deve deixar de ser intensa.
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JARDIM DE INFÂNCIA
Educadora de infância e Ajudante de Ação Educativa 
duas profissões tão importante no dia-a-dia dos mais 
pequenos

As educadoras da Valência

O meu “braço direito” tem sido um elemento fundamental naquilo que tenho vindo a 
desenvolver. Colocamo-nos lado a lado, com um objetivo apenas: proporcionar aos 
miúdos que temos a nosso cargo um dia agradável e rico em experiências. Reconheço e 
valorizo cada atitude que o meu braço direito vai tendo, no companheirismo, na presença, 
no profissionalismo, pois é disso que respira a educação, no bem-estar de uma equipa que 
se pretende harmoniosa, pois é assim que todos serão beneficiados.

Sabemos que cada um tem as suas competências distintas, de acordo com o que os 
diferentes papéis requerem. Sabemos que existem hierarquias (conscientes ou não), 
diferentes responsabilidades, mas isso não é impeditivo para existir um ambiente sereno, 
tranquilo, acolhedor e respeitador.

No dia-a-dia, na profissão de educador, muitas são as tarefas que vamos 
realizando, muitos são os desafios que vamos tendo.

SALA 3



35

Boletim Informativo | dezembro’21

E se a profissão de educador é de extrema importância, não se desvalorize o meu braço 
direito, não se menospreze quem caminhou lado a lado comigo e soube respeitar o que 
foi sendo feito, soube estar atento a todos os pormenores e, de forma sincera e humilde, 
soube dar a sua opinião, sem nunca ultrapassar os limites que são definidos pela equipa.

Educador de Infância e Ajudante de Ação Educativa são duas profissões tão importantes 
no dia-a-dia dos mais pequenos! São duas profissões que devem saber estar enquanto 
equipa e aprender em conjunto, criar oportunidades fundamentadas no respeito, em que 
se valorizam as crianças acima de tudo, em que se escutam…

É, também, importante refletir na pertinência de cada profissão: o ajudante não substitui 
o educador e o educador não substitui o braço direito, o ajudante, porque cada um tem as 
suas competências específicas, tem o seu papel, a sua especificidade da profissão. Existe 
uma relação que prevê cumplicidade profissional com objetivos definidos, com interesses 
comuns, alicerçados no respeito, valorização pessoal, profissional e companheirismo.

Portanto, aqui deixamos o nosso obrigado 
porque sabemos que somos educadoras, 
mas também sabemos que temos um 
excelente braço direito!

SALA 1

SALA 2
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RSI
Ano 2021 em Retrospetiva

Equipa Técnica do RSI

Apesar do contexto de pandemia e de algumas das limitações decorrentes, a equipa, no 
ano de 2021, manteve o acompanhamento próximo e regular às famílias.

Apesar da conjuntura não ser a mais favorável no que respeita à intervenção, 
mantivemos os objetivos de autonomizar os beneficiários da medida de RSI, bem como 
melhorar as suas condições socioeconómicas e a sua qualidade de vida.

De seguida apresentamos gráfico exemplificativo da distribuição dos beneficiários por 
áreas de intervenção (emprego, formação profissional, saúde, habitação, educação e 
ação social), bem como dos resultados efetivos da mesma. 
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SAAS
Desafios e Dificuldades

Equipa Técnica do SAAS

O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social 
(SAAS) de Ponte de Lima iniciou funções em junho de 
2020, na Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, 
Instituição que tinha já promovido o projeto Rede Local 
de Intervenção Social (RLIS), de Novembro de 2015 a 
Dezembro de 2018.

O Despacho n.º 5743/2015, de 29 de maio, que procede à 
regulamentação do artigo 11.º da Portaria n.º 188/2014, 
de 18 de setembro, com a redação que lhe foi dada pela 
Portaria n.º 137/2015, de 19 de maio, define as tipologias 
dos territórios de intervenção. 

A tipologia A, composta por um coordenador e quatro 
técnicos superiores com afetação a 100%, a tipologia 
B, composta por um coordenador a 50% e três técnicos 
superiores a 100%, e a tipologia C, composta por um 
coordenador a 50% e dois técnicos superiores com 
afetação a 100%. 

Durante a vigência do projeto RLIS, no distrito, o concelho 
de Viana do Castelo era um território de intervenção de 
tipologia A, Ponte de Lima, era um território de intervenção 
de tipologia B e os restantes concelhos eram território de 
intervenção de tipologia C, sendo que as equipas maiores 
trabalhavam os concelhos mais populosos. 

Quando foi estabelecido o Acordo Atípico entre o Instituto 
da Segurança Social (ISS) e a Santa Casa da Misericórdia 
de Ponte de Lima, o concelho de Ponte de Lima passou a 
ser considerado um território de intervenção de tipologia 
C, tendo a equipa técnica sido reduzida de três para dois 
técnicos superiores com afetação a 100%, mantendo-
se o coordenador afeto a 50% e tendo sido definido 
como indicador de referência para o cumprimento dos 
objetivos, o resultado do somatório dos atendimentos 
e dos acompanhamentos efetuados no intervalo médio 

mensal entre os 100 a 200. Em resumo, o concelho de Viana 
do Castelo manteve a tipologia A, o concelho de Arcos de 
Valdevez, anteriormente com a tipologia C passou para 
a tipologia B e Ponte de Lima, o segundo concelho mais 
populoso do distrito (indicador que consta na legislação 
como factor preponderante para a constituição das 
equipas), viu reduzido o número de técnicos, equiparando-
se actualmente, por exemplo, ao concelho de Ponte da 
Barca, o sétimo concelho mais populoso do distrito. 

O SAAS de Ponte de Lima iniciou o atendimento à população 
no dia 22/06/2020. Até 31/10/2021, foram abertos 442 
processos familiares e registados 3399 atendimentos/
acompanhamentos. Por escassez de tempo, uma vez que 
é dada prioridade à realização das diligências necessárias 
ao apoio efetivo das famílias, nomeadamente, entrevistas 
no serviço, visitas domiciliárias, articulações com outros 
serviços e contactos telefónicos, existem diligências 
realizadas, mas ainda não registadas na aplicação 
informática. Mensalmente a equipa regista uma média 
de 212 atendimentos/acompanhamentos, realizando, no 
entanto, bastante mais diligências. 

Ao longo do tempo, a equipa técnica tem vindo a 
sentir dificuldades em assumir todo o trabalho e em 
responder de forma eficaz às necessidades da população. 
Atendendo à superação dos objetivos definidos, à 
dificuldade em proceder ao registo de todas as diligências 
realizadas e à necessidade de prestar à comunidade 
um acompanhamento de maior proximidade,  a equipa 
técnica do SAAS  de Ponte de Lima entende que se justifica 
o regresso do concelho de Ponte de Lima à tipologia B, 
com a afetação de um terceiro técnico a 100%, de forma a 
proporcionar à população uma resposta mais efetiva em 
termos de ação social, intervindo e prevenindo situações 
de vulnerabilidade e/ou exclusão social. 
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ULDM 
Unidade de Longa Duração e Manutenção  

Equipa da ULDM

“Cada coisa tem o seu valor; ser humano, porém, tem dignidade.”
 (Immanuel Kant)

Vida, palavra mágica tantas vezes sem significado. Vida, 
condição que, até agora, nos faz únicos no universo infinito. 
Vida, um tempo longo tornado efémero pela voracidade 
contemporânea. Vida, uma efemeridade tornada longa pelo 
génio humano (Garcia, Rui; Portugal, Paula, 2021). As palavras 
destes autores fazem-nos refletir no que é realmente 
a nossa vida e qual o significado que lhe atribuímos. A 
evolução da ciência tem permitido viver cada vez mais 
anos, e que avanço notável! Que conquista surpreendente 
da humanidade! A vida humana, de efémera, prolongou-
se havendo quem prometa ainda mais, muito mais 
tempo de vida. Com este alongar da nossa vida terrena, 
temos também o alongar de anos com condições físicas 
e de saúde que, por vezes, não são as que desejamos. 
Sabemos que a doença e o envelhecimento fazem com 
que compreendamos os nossos próprios limites (Poliakov, 
1996, p. 263), as fragilidades e vulnerabilidades extremas 
da condição humana. Porém, a velhice não pode ser vista 
como o fim ou, passe o lugar-comum, o princípio do fim. 
Não! A velhice deve ser vislumbrada como um fantástico e 
desafiante período das nossas vidas: longe de se constituir 
como problema, é uma tremenda conquista humana, pelo 
que temos de observá-lo como autêntica dádiva, para 
mais quando é vivido com dignidade (Garcia, Rui; Portugal, 
Paula, 2021). 

É neste vislumbrar de que a vida, o corpo humano tem as 
suas limitações, as suas vulnerabilidades que se agravam 
com o passar do tempo que nós, na ULDM, enquanto 
prestadores de cuidados, encontramos o nosso “espaço”, a 
nossa “missão” junto de muitas vidas humanas que passam 
pelas nossas mãos. Esta noção de prolongamento e de 
finitude da vida, remete-nos para os conceitos de qualidade 
de vida e dignidade. A qualidade-de-vida constitui o 
objetivo primordial dos cuidados, principalmente no fim de 
vida, quando importantes desafios psicológicos, sociais e 
espirituais surgem associados ao declínio físico e funcional 
e à tomada de consciência da proximidade da morte (Byock, 
1997). Ela é avaliada pelo índice de respostas positivas 
às questões: Qual o grau de conforto físico, psicológico 
e espiritual que a pessoa tem na fase terminal de sua 
doença? As suas dores são controladas adequadamente? 
As suas questões são respondidas com veracidade, 

respeito e clareza? Os seus medos e as suas angústias 
são ouvidos, respeitados e trabalhados por profissionais 
devidamente preparados? Se está com razoável estado de 
orientação, os seus desejos são atendidos com mínimas 
restrições? Se desejar, recebe a assistência espiritual de 
um agente religioso da sua religião? Se manifestar que já 
não quer receber tratamentos e procedimentos que lhe 
são desconfortáveis, às vezes extremamente dolorosos e, 
sobretudo, sabidamente ineficazes ou com remotíssima 
possibilidade de lhe trazer reais benefícios, o seu desejo 
será respeitado? Estas são algumas das questões com que 
nos deparamos e que nos colocam à prova no nosso dia 
a dia. Um conceito acompanha esta linha de atuação de 
assegurar a qualidade de vida das pessoas que cuidamos: é 
o de dignidade. Dignidade é um conceito amplo, complexo 
e ambíguo na sua interpretação e na sua aplicação e 
há ainda pouco consenso na sua definição. Tem vindo 
a perceber-se que a sua utilização se altera conforme os 
contextos e, como tal, pode conduzir a conclusões bastante 
divergentes em problemas concretos (Errasti-Ibarondo et 
al., 2014; Leung, 2007). Para conceptualizar a dignidade, 
muitas vezes são utilizados termos como autonomia e 
independência. Autonomia refere-se sobretudo à extensão 
na qual os utentes sentem que têm controlo sobre eles e 
sobre as suas decisões, a sua vida e sobre o seu corpo (Guo 
e Jacelon, 2014). Podemos então dizer que esta autonomia 
não se refere apenas à sua capacidade funcional, mas 
também à sua capacidade cognitiva e de decisão. Quanto à 
independência, esta é entendida como o grau de confiança 
que uma pessoa tem em outra. Sendo vários os estudos 
que identificam a habilidade para os utentes manterem 
a sua sensação de independência pode promover física e 
psicologicamente a integridade e por consequência, a sua 
dignidade. Podemos dizer que a dignidade incorpora todos 
estes atributos em si, mas significa mais que a sua soma 
(Magalhães, Lígia, 2015). Chochinov e colegas trabalharam 
no sentido de desenvolver um modelo que preserve a 
dignidade, e numa das suas conclusões (2007) o autor 
define o “ABCD” do cuidado para preservar a dignidade, 
sendo A de atitude, B de comportamento, C de compaixão 
e D de diálogo, afirmando que gentileza, humanidade e 
respeito são o core do profissionalismo dos prestadores de 
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cuidados. O autor deste modelo chega a afirmar que todos 
os prestadores de cuidados devem ter a dignidade como 
conceito orientador dos cuidados sendo esta um objetivo 
central dos cuidados de qualidade. Cuidados onde algumas 
das instâncias de conforto se convertem em presença, 
várias formas de afirmação, compaixão e inumeráveis atos 
de simpatia (Chochinov, 2006).

Num estudo realizado por Ferri, Muzzalupo e Di Lorenzo, 
2015, foi verificado que todas as pessoas desejam manter 
a dignidade mesmo em situações adversas e que a 
dignidade no processo de cuidar inclui valores, já referidos, 
de autonomia, verdade, justiça e responsabilidade em 
relação aos direitos humanos e é demonstrada pela 
atenção, respeito pessoal, compromisso, fraternidade 
e uma defesa ativa do utente. Os utentes consideram 
os seguintes fatores como altamente influentes sobre 
a dignidade, sobretudo quando nos reportamos ao fim 
de vida, tais como: comunicação efetiva, preservação 
de privacidade e o ambiente físico, preservação da sua 
autonomia e senso de controlo, formas de tratamento, 
informação adequada, e as qualidades interrelacionais 
dos profissionais como o sentido de decência, senso de 
humor e o esforço dos profissionais para satisfazer as suas 
necessidades, bem como ter em conta as suas opiniões 
(Calnan, Badcott, Woolhead, 2006; Ferri, Muzzalupo e 
Di Lorenzo, 2015). Posto isto, mais uma vez se sublinha a 
importância da intervenção potenciadora da dignidade da 
vida humana, ainda que, por vezes, seja tão difícil perceber 
qual o cuidado/intervenção que de facto está a promover a 
dignidade da pessoa que cuidamos. 
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Relembramos que, ser pessoa idosa, pessoa com doença 
crónica ou alguma condição clínica que a coloca com 
necessidades especiais de cuidados, não é um problema, 
não impossibilita uma vida digna. Ainda assim, não sendo 
um problema, tem problemas, e muitas vezes o seu 
primeiro problema é ser encarado como problema. Não 
é! É o resultado de uma conquista. Humanizar a vida de 
quem cuidamos tem de ser um desígnio de todos, tal como 
é humanizar qualquer idade e condição de vida (Garcia, Rui; 
Portugal, Paula, 2015). Sentimos algum reconforto perante 
tantas possíveis vicissitudes no percurso de vida quando 
lemos uma pequena passagem de Edgar Morin (Morin, s.d., 
p. 15) que nos diz que “para nós, seres vivos, a vida parece 
evidente e normal, e a morte parece-nos espantosa e incrível. 
Mas, se nos colocarmos do ponto de vista do universo físico, 
então, (...) é a vida que se torna espantosa e incrível (...)”. Esta 
magistral reflexão de Morin, não é nada mais do que um 
grito de esperança e de júbilo pela vida. O fim da vida não 
é um fim definitivo. Não sabemos, não podemos saber 
experimentalmente se haverá outra vida no além, palavra 
esta já indiciadora de alguma coisa. Não sabemos, não 
alcançamos por nenhum método empírico se há algum 
paraíso ou, ao invés, um inferno. Não sabemos, mas 
respeitamos todos aqueles que vivem de acordo com 
esses conhecimentos. O que sabemos, ou tentamos ir 
sabendo, é que a vida é para ser vivida na plenitude de todo 
o seu tempo de duração. Até a morte se constitui numa 
experiência, a última, profundamente humana (Garcia, Rui; 
Portugal, Paula, 2021).

Teixeira de Pascoaes (1988, p. 261), na verdade da sua 
poesia filosófica, perguntava “que é ser velho senão um 
homem acabado? E acabado quer dizer perfeito. A perfeição 
é um segredo da arte e da morte, essa fídica escultora de 
esqueletos”.
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BREVES

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

João Maria Carvalho (Vice-Provedor)

Realizou-se no passado dia 19 de novembro, pelas 21h00, na igreja da Instituição, a Assembleia Geral 
da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima. O Presidente da Mesa, Eng. Manuel Barros, depois 
da aprovação da ata da reunião ordinária anterior, deu a palavra ao Provedor da Instituição, Dr. Alípio 
de Matos, para cumprimento do primeiro ponto da agenda – “Outros Assuntos de Interesse”. Alípio de 
Matos informou os Irmãos sobre as decisões tomadas e diligências realizadas pela Mesa Administrativa 
desde a última Assembleia Geral, como certificação de medidas de autoproteção do Centro Comunitário 
de Arcozelo, adjudicação do restauro de cinco telas da igreja da Misericórdia, comparticipação em 
publicação sobre a assistência a peregrinos, participação nos Órgãos Sociais da UMP e outros. 
Informou os Irmãos sobre as contas com obras e despesas correntes. Pronunciou-se, ainda, sobre a 
grande quantidade de inscrições na Creche e Jardim de Infância. Passou-se ao período da Ordem do 
Dia “Apresentação, Discussão e Votação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2022”, tendo 
explicado, detalhadamente, o documento, realçando os investimentos a realizar em espaços como 
ERPI’s, Creche e espaços habitacionais. O Irmão Nuno Mimoso questionou sobre a possibilidade de 
desvios que o Orçamento poderá sofrer face às perspetivas de aumento de custos previstos para o 
próximo ano, o que levou o Provedor a informar que, até à data, os Orçamentos não têm tido desvios 
porque sempre têm sido executados numa relação receitas/despesas correntes. Sendo um documento 
provisional, poderá haver alterações orçamentais, mas nunca ultrapassando a totalidade das receitas e 
das despesas previstas.

Posto a votação, o documento  foi aprovado por unanimidade.
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EXÉQUIAS

Dando cumprimento ao determinado pelo Compromisso da 
Irmandade, foram celebradas Exéquias por todos os Irmãos e 
membros de Órgãos Sociais, às 11h00 do dia 13 de novembro 
passado. A celebração da Eucaristia, presidida pelo Pe. Dr. 
Fernando Lopes, foi concelebrada e solenizada com o canto 
de salmos do Ofício de Laudes entoado pelos oito sacerdotes 
presentes. Na homilia, o celebrante, falando doas almas que 
partiram deste mundo, disse virem a deparar-se com Deus, 
simultaneamente Juiz e Pai e, nesta condição, Deus espera, 
espera como o fez o pai do filho pródigo. Significando o 
Purgatório purificação, teremos nós a obrigação de sufragar, 
com a nossa oração, os nossos irmãos que esperam a vida de 
felicidade, porque eles não estão mortos, mas são defuntos, isto 
é, deixaram de exercer a sua função neste mundo, esperando a 
misericórdia de Deus. É uma obrigação aliviar-lhes o sofrimento, 
cumprindo a 7ª obra de misericórdia espiritual: orar a Deus pelos 
vivos e pelos defuntos.
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FALECEU A PROVEDORA DE VIANA DO CASTELO

ENTRADA DO NOVO BISPO DE VIANA DO CASTELO

“Deu entrada, no passado dia 28 de novembro, como 
novo Bispo da Diocese de Viana do Castelo, Dom João 
Evangelista Pimentel Lavrador. Nascido em Mira, em 
18 de fevereiro de 1956, Dom João Lavrador fez o curso 
de Teologia no Seminário de Coimbra. Foi professor de 
Teologia Dogmática. Doutorou-se em 1993, foi nomeado 
cónego da Sé de Coimbra e capelão do Carmelo de 
Santa Teresa. Foi nomeado Bispo Auxiliar do Porto em 
7 de maio de 2008, por Bento XVI e tomou posse como 
Bispo Coadjutor de Angra do Heroísmo, nos Açores, a29 
de novembro de 2015. No ano seguinte, porque o Bispo 
Titular da diocese completou 75 anos, Dom João Lavrador 
sucedeu-lhe no cargo. Foi, depois, nomeado Bispo de 
Viana do Castelo, em 21 de setembro deste ano, e tomou 
posse em 28 de novembro.

Na cerimónia de tomada de posse a Misericórdia de Ponte 
de Lima esteve representada pelo seu Provedor, Dr. Alípio 
de Matos.

No dia 11 de outubro passado, faleceu a Provedora da 
Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo, Maria 
Luísa Barbosa Novo Vaz.

A notícia da sua morte deixou profundamente conster-
nadas, entre outros, as dez Misericórdias do Alto Minho 
que formam o Secretariado Regional de Viana do Castelo 
da União das Misericórdia Portuguesas.

Foi celebrada missa de corpo presente na Igreja da 
Misericórdia de Viana do Castelo, no dia 12 de outubro às 
15h30, finda a qual foi a sepultar no cemitério de São Paio 
Dantas.

A Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima fez-se 
representar nas cerimónias fúnebres, pelo Provedor 
Dr. Alípio de Matos, pelo Vice-Provedor, Dr. João Maria 
Carvalho e pelo advogado Dr. Alberto Moreira, Consultor 
Jurídico da Instituição. A representação limiana contou, 
ainda, com a presença do Dr. Joaquim Vale, colega, na 
advocacia, da saudosa extinta.

Angra do Heroísmo 2017  Congresso Insular das Misericórdias 
Foto João Maria Carvalho
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MANIFESTAÇÕES DE RECONHECIMENTO

MISSÃO CUMPRIDA

Dedicação e profissionalismo são dois dos princípios orientadores para os colaboradores da Instituição. 
Assim, é frequente receber dos familiares de utentes que passam pela Misericórdia manifestações de 
carinho e agradecimento pelo trabalho realizado que, por sua vez, serve de incentivo para que o mesmo 
trabalho se realize cada vez mais e melhor.

Fica aqui expresso o agradecimento de familiares do utente Senhor António Ferreira:

“Em nome do nosso pai, agradecemos todo o apoio e cuidados que lhe foram prestados com muito 
profissionalismo, mas sobretudo com todo o vosso carinho.”

Também Laurinda Parente Branco, filha de Rosa da Conceição Parente Felgueiras da Póvoa, utente da ERPI de 
Arcozelo, vem expressar “A Nossa Gratidão pelo Espírito de Equipa, Responsabilidade, Dedicação e Simpatia 
que Sempre Sentimos, quer na Forma como Cuidaram, quer no Relacionamento com a Família.

Durante o segundo semestre de 2021, a Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima despediu-se de um 
dos seus colaboradores, que se reformou, expressando, desta forma, o respeito e a gratidão pelos anos de 
serviço prestados na Instituição. Ficam as saudades e a certeza de que não existe partida para aqueles que 
permanecem eternamente em nossos corações.

A D. Maria Helena Fernandes Lago Santos, admitida em 4 de setembro de 2001, trabalhou com a categoria 
profissional de Ajudante de Ação Educativa e reformou-se em 31 de julho de 2021.

“Aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós. 
Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.” 

Antoine de Saint-Exupéry 

Viana do Castelo 2021
Foto Agência Ecclesia

Viana do Castelo 2021
Foto Agência Ecclesia
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EM PORTUGAL:
Prevenir a Pneumonia

 Em Portugal, a pneumonia é a principal causa de morte por doença respiratória. Anualmente surgem 150 
mil casos de pneumonia e, destes, cerca de 40 mil necessitam de internamento hospitalar. 

A pneumonia é uma doença inflamatória do pulmão, causada por uma infecção, que afeta os alvéolos 
pulmonares (sacos de ar responsáveis pelas trocas gasosas). Pode ser causada por vírus, bactérias ou 
fungos, sendo os sinais e sintomas mais comuns febre, dores musculares, tosse com expectoração, 
calafrios, falta de ar ou dificuldade em respirar. 

Ainda que possa surgir em qualquer idade, existem pessoas que apresentam maior risco de desenvolver 
esta doença, tais como bebés, crianças, idosos, fumadores, pessoas com o sistema imunitário debilitado 
e pessoas com doenças crónicas. 

É importante a prevenção, principalmente nestes grupos de risco, que pode incluir essencialmente a 
vacinação. Pessoas que fazem parte dos grupos de risco referidos devem informar-se com o seu médico 
sobre: 

1. a vacina da gripe (porque a infeção pelo vírus da gripe pode favorecer a pneumonia e aumentar a 
probabilidade de complicações) 

2. a vacina pneumocócica (vacina contra a bactéria Streptococcus pneumoniae, responsável pela maior 
parte das pneumonias bacterianas). 

No Inverno há tendência para passar mais tempo em espaços fechados e com menor circulação de ar. Assim 
a propagação de agentes infecciosos que se transmitem pelo ar, fica facilitada aumentando a probabilidade 
de contágios de doenças respiratórias agudas, tais como a pneumonia. É importante preparar a chegada 
do Inverno adotando os seguintes estilos de vida saudáveis:

• Uma alimentação saudável e equilibrada, privilegiando alimentos ricos em vitamina C e E, zinco e 
selênio.A sopa é uma excelente opção para combater o frio, a desidratação e enriquecer o organismo 
com estas vitaminas e minerais essenciais; 

• Prática de atividade física regular, que além de fortalecer os músculos e os ossos, contribui para 
reforçar o sistema imunitário, 

• Manter a higiene do sono recomendada (num adulto, de 7 a 9 horas por noite); 

• Higiene frequente das mãos, com água quente e sabão ou com um gel antisséptico à base de álcool; 

• Evitar ambientes muito frios, secos ou húmidos, mal ventilados ou poluídos que possam favorecer a 
transmissão de agentes causadores da pneumonia; 

• Arejar, com frequência, a sua casa e local de trabalho; 

• Evitar a exposição ao fumo do tabaco; 

• Espirrar ou tossir na direção do cotovelo ou diretamente para um lenço de papel, descartando-o 
imediatamente.

Farmacêuticas da Farmácia Brito
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MEMÓRIAS DE UMA VIDA
Cacilda Parente Ribeiro da Silva

Ao contar os detalhes da vida de uma pessoa, é possível transportar-se no tempo, no espaço e conhecer 
histórias inspiradoras.A história de vida da D. Cacilda Parente Rodrigues Ribeiro da Silva, atualmente com 103 
anos de idade, feitos no passado dia 12 de outubro de 2021, é uma história fascinante.A D. Cacilda foi e é uma 
figura de referência, uma pessoa que inspirou e marcou muitos, principalmente o ator, dramaturgo, produtor 
teatral, encenador português e o mais jovem diretor artístico de sempre no Teatro Nacional D. Maria II: Tiago 
Rodrigues. Nada melhor do que um breve testemunho de Tiago Rodrigues, relativamente à D. Cacilda, numa 
entrevista para a Notícias Magazine, em março de 2016:

Hoje, apesar da debilidade física, a D. Cacilda consegue contar 
a sua história de vida, inspirando-se em algumas fotografias: 
Tive uma vida maravilhosa, sempre fui bem tratada e éramos 
muito felizes! De facto, a vida da D. Cacilda foi recheada de 
momentos esplêndidos… O pai, Manuel Parente Ribeiro, era 
natural de Santa Marta de Portuzelo, Viana do Castelo e a 
mãe, Felisbela Flores Rodrigues, era natural de Messegães, 
Monção.  Conheceram-se em Lisboa, namoraram e tiveram 
a D. Cacilda no ano de 1918, quando ainda eram solteiros e 
batizaram-na em Santa Marta de Portuzelo. Curiosamente, 
anos mais tarde, em agosto de 1930, os pais da D. Cacilda 
decidiram casar, tinha a mãe 41 anos e o pai 46 anos. Não 
tiveram mais filhos, tendo sido a D. Cacilda filha única. O meu 
pai tinha uma loja onde trabalhava de carpinteiro, no Chiado, 
e a minha mãe era doméstica e tratava da casa. A D. Cacilda 
frequentou a escola, fez o exame da 4ª classe e aprendeu 
a costurar: Fui aprendiza de roupa de senhora. Aprendi com 
uma mestra maravilhosa, D. Rosa, adorava-me. Fazia vestidos 
para as vizinhas, à volta, gente pobre. Mais tarde, tornou-se 
uma modista muito conceituada, trabalhando para pessoas 
da alta sociedade: Era modista e gostavam muito do meu 
trabalho. Trabalhei nos armazéns do Chiado.

A memória antiga de ir ao teatro
A memória mais antiga é da revista, no Parque Mayer. Teria 
uns 5 anos. Levava-me a Cacilda, a minha ama.

Fale-nos da Cacilda.
A Cacilda era uma amiga da família, costureira que, ao fim de 
semana, me levava ao Parque Mayer. Minhota, punha os seus 
melhores brincos, os seus melhores anéis, a sua melhor roupa… 
Se há coisa de que me lembro bem é das plumas, do brilho, e de 
como as pessoas se vestiam com cuidado para ir à revista.
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Pouco tempo antes do casamento, a D. 
Cacilda sofreu um aborto, tendo corrido 
risco de vida. Sofreu bastante e não teve 
mais filhos: não chegou a nascer, tive que me 
aguentar.

Não obstante, tomou conta, em casa, 
de uma criança que chamava de neto 
adotivo, durante muitos anos, sendo ele o 
conhecido Tiago Rodrigues. Tomava conta 
do neto durante a semana e, aos fins de 
semana, o neto voltava para junto dos pais. 

A D. Cacilda foi uma senhora muito 
estimada que cuidou muito bem do 
Tiago, levando-o assiduamente para um 
dos recintos de grandes momentos de 
diversão, espetáculos e representação, 
isto é, o Teatro Nacional D. Maria II, com 
o intuito de lhe transmitir a importância 
da cultura, da arte e da política a nível 
nacional.                      

Teve uma vida social muito ativa, adorava 
viajar, visitou muitos sítios, muitos lugares, 
gostava de ser livre e costumava passar as 
férias em Monção e fins de semana em 
Ponte de Lima, para a casa da D. Emília, 
na freguesia de Nossa Senhora da Luz, em 
Arcozelo: Tenho família em Ponte de Lima e 
continuo a ter. Ainda existem alguns.

    O marido veio a falecer em 1990, tendo 
a D. Cacilda vivido ainda muitos anos na 
Amadora, sozinha. Veio para Ponte de Lima, 
visto apresentar complicações ao nível da 
saúde, tendo sido acolhida na ERPI Cónego 
Correia, da Santa Casa da Misericórdia 
de Ponte de Lima, a 15/09/2009. Com a 
D. Cacilda, aprendemos que a vida, por 
muito curta ou longa que possa vir a ser, 
deve ser aproveitada intensamente, a 
todo o momento.

CARPE DIEM, QUAM MINIMUM CREDULA POSTERO 
(Aproveite o dia de hoje e confie o mínimo possível no 
amanhã)
Horácio, Odes (65 – 8 a.C.)
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Susana Lima (Coordenadora Geral)
Cláudia Rodrigues (Técnica Superior Administrativa)

FORMAÇÃO
Colaboradores SCMP Lima 2021

Gráfico nº 1 - Formação Externa 
Distribuição de 118 Formandos por 
Ação de Formação/Horas de formação

Gráfico nº 2 - Total de Horas 
de Formação Interna e 
Externa 2021

Com a pandemia por Covid19, o aprender 
deixou de estar confinado somente à sala de 
formação. O resultado disso é o acesso a uma 
grande variedade de formações on-line, às 
quais se pode aceder sem sair “do conforto 
da nossa casa”. Esta situação reflete-se na 
frequência dos colaboradores neste tipo de 
ações de formação.

O gráfico nº 1 mostra-nos as ações de 
formação frequentadas pelos colaboradores 
da Instituição, sendo que mais de 50% dessas 
formações foram assistidas on-line.

Foram ministradas 418 horas de formação 
externa e 7 horas de formação interna (gráfico 
no 2).

Nas ações de formação externa, estiveram 
presentes um total de 118 formados, e na 
formação interna, um total de 91 formandos 
incidindo, esta última, em temas como a 
Segurança Alimentar e o Plano de Prevenção.

Ao nível da Gestão da Formação, durante 
os meses de novembro e de dezembro, vai 
ser realizada a consulta aos colaboradores 
acerca das necessidades de formação, para se 
proceder à elaboração do Plano de Formação 
2022/2023. 
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Cláudia Rodrigues

GESTÃO DA QUALIDADE
Avaliação da Satisfação com os Serviços prestados - Infância 

Em julho de 2021, foi avaliada a satisfação com 
os serviços prestados nas valências da Infância, 
relativa ao ano letivo de 2020/2021. Num ano 
atípico, devido à pandemia por covid-19 e apesar 
das restrições vividas, verifica-se uma subida da 
taxa de participação dos Encarregados de Educação 
nas três valências da Infância (gráfico nº 1) e uma 
subida da percentagem da satisfação global de 89% 
em 2018/2019, para 92% em 2020/2021 (gráfico 
nº2). Quando analisada a percentagem média de 
satisfação, por valência, verifica-se uma subida nas 
três valências, sendo na Creche de Ponte de Lima a 
subida mais significativa, de 85% para 90%.

Em 2019, a Instituição implementou o Procedimento 
de Gestão da Melhoria, no qual se inclui a receção e 
tratamento de elogios, sugestões e reclamações dos 
clientes.  A perceção dos Encarregados de Educação 
das valências da Infância evoluiu de forma positiva 
relativamente a esta questão, verificando-se um 
aumento da percentagem de satisfação de 81,3% em 
2018/2019, para 89,2% no ano letivo de 2020/2021 
(gráfico nº5).

ANO LETIVO 2020-2021  - DADOS RECOLHIDOS EM JULHO 2021
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Ao nível da participação, regista-se uma 
elevada adesão dos colaboradores, ao 
manifestarem a sua opinião (gráfico nº 1).

Consideradas todas as valências, após 
análise da evolução da percentagem de 
satisfação média, verifica-se um aumento 
da satisfação dos colaboradores de 90% 
em 2019 para 93% em 2020. Este indicador 
demonstra os esforços da Instituição 
para que os seus colaboradores se sintam 
satisfeitos e integrados na equipa e no 
ambiente de trabalho.

Cláudia Rodrigues

Satisfação no Trabalho dos Colaboradores 

A valorização humana na Instituição é um fator primordial 
para se alcançar resultados positivos. Quando os 
Colaboradores são valorizados e respeitados, sentem-
se mais envolvidos com a Instituição, porque se sentem 
parte dela.  A Santa Casa da Misericórdia de Ponte de 
Lima preocupa-se em analisar a perceção dos seus 
colaboradores nas diversas dimensões, nomeadamente: 
Contexto Institucional; Posto de trabalho; Cooperação e 
Comunicação; Condições de trabalho; Desenvolvimento 
da Carreira; Liderança e Participação, de forma a 
implementar ações de melhoria, para que estes se sintam 

satisfeitos e integrados na equipa/ambiente de trabalho.

Foi avaliada a satisfação dos Colaboradores das valências 
da Infância, Sénior e Saúde nas dimensões acima 
descritas, relativa ao ano de 2020 (dados recolhidos em 
abril de 2021, devido às medidas de contenção de 2020). 

Num ano de grandes adaptações da Instituição e dos 
Colaboradores, devido à pandemia por covid-19 e às 
medidas de contenção da mesma, assegurar a satisfação 
destes foi determinante para manter a qualidade dos 
serviços prestados.
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Segurança e Saúde No Trabalho (SST) 
Em Tempos De Pandemia

Cláudia Rodrigues

DADOS RELATIVOS AO ANO DE 2020 - 129 INQUIRIDOS

Desde o início da pandemia, a Santa Casa da Misericórdia de 
Ponte de Lima tem realizado um acompanhamento contínuo 
das condições de SST e uma avaliação adequada dos riscos, 
para garantir que as medidas de controlo relacionadas com o 
risco de contágio sejam adaptadas aos processos, condições 
de trabalho e características específicas dos colaboradores.O 
estudo realizado destaca a perceção dos colaboradores face 
aos riscos de segurança e saúde no trabalho (SST) e a perceção 
das medidas para prevenir e controlar o risco de contágio, 
associados à pandemia. Foram distribuídos 157 questionários 
aos colaboradores das várias Valências da Instituição, (Infância/
Sénior/Saúde), tendo sido rececionadas 129 respostas. Dos 
129 inquiridos, 91,5% conhece os riscos profissionais a que 
está exposto no seu local de trabalho (gráfico nº 1) e 89,1% tem 
conhecimento das medidas de segurança que são necessárias 
adotar no seu local de trabalho (gráfico nº 2). Face à avaliação 
dos riscos decorrentes da situação pandémica, a Instituição 
preocupou-se em fornecer, a todos os seus colaboradores, o 
vestuário e todos os equipamentos de proteção adequados 
para conter e prevenir a infeção por Covid-19, assim como 
outros riscos para a saúde dos seus colaboradores. Apesar 
disso, verifica-se que, dos 129 inquiridos, apenas 86% dos 
inquiridos respondem que são facultados equipamentos de 
proteção individual, 2,3% responde que não são facultados 
equipamentos de proteção individual e 7,6% consideram não 
aplicável (gráfico nº 3).  Estes resultados levam a gestão a 
considerar a necessidade de dotar os colaboradores de mais 
formação e informação nesta área. Quando questionados se 
consideram os EPI confortáveis e adequados, 66,7% considera 
que sim, 6,2% refere que não e 13,2% refere que pode melhorar. 
Mais uma vez, a formação dos colaboradores poderá ter um 
papel importante na aceitação dos equipamentos de proteção 
individual.
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SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Atendimento - Da Inscrição ao Acolhimento, e posterior 

Acompanhamento dos Utentes

O primeiro contacto gera sempre uma empatia ou repulsa, um avanço ou retração, Na nossa Instituição, 
este primeiro contacto é maioritariamente efetuado nos serviços administrativos, nomeadamente no 
atendimento aos nossos futuros utentes, responsáveis e/ou familiares destes, arrendatários, Irmãos, 
entre outras entidades que contactam a Instituição na sua vivência quotidiana.

Os Serviços Administrativos têm várias áreas de atuação. Vamos focar o Atendimento ao Público e, dentro 
deste, na inscrição, acolhimento e acompanhamento de utentes. Um dos atos mais exigentes para o comum 
dos mortais é a inscrição de um familiar numa ERPI, numa creche ou num jardim de infância, pois estão a 
entregar um bocado de si ao cuidado de terceiros.

Assim, o momento em que vêm aos nossos serviços efetuar a inscrição é sempre um momento delicado, 
seja para quem vem inscrever um idoso seja para quem vem inscrever uma criança. É um momento onde 
se procura um conhecimento da situação do utente e familiares através do preenchimento de formulários 
para o efeito, e para uma posterior análise mais aprofundada da situação dos candidatos pelos Diretores 
das ERPI’s e das valências de Infância e Juventude, por forma a ser desenhada a melhor solução para 
estes. A preocupação de quem está a efetuar a inscrição é absoluta e, por isso, existe um zelo apurado no 
esclarecimento de todas as dúvidas por parte de quem efetua o atendimento.

Após a inscrição, e no caso de existirem vagas, é efetuado o acolhimento aos utentes, é o momento de 
recebermos nas nossas instalações aqueles que connosco constroem o dia a dia da Instituição: é efetuada 
uma reunião com os responsáveis pelos utentes, explicado o Regulamento Interno da Instituição e assinado 
um contrato de prestação de serviços. Aqui se alicerça e começa a erigir a relação com o utente, pois este 
tem, na Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, um novo lar.

Um novo utente significa um novo cliente, um novo processo, um novo acompanhamento a efetuar todos 
os meses, seja pela comunicação ao Instituto da Segurança Social da sua presença em ERPI, Creche ou 
Jardim de Infância, seja pelo acompanhamento dos seus gastos e comparticipações mensais, seja pelo 
acompanhamento da sua integração, seja pelo atendimento aos familiares que procuram saber desta 
mesma integração, seja pelo simples facto de em cada utente existir uma história que não passa ao lado 
de quem com eles convive diariamente. Todos os anos, ou sempre que haja uma alteração da situação 
económica ou social do utente, é necessário a revisão dos contratos de todos os utentes, todos os meses 
é necessário o acompanhamento de 359 utentes em valências de infância e valências sénior e ainda 71 
arrendatários de imóveis.

A exigência do trabalho dos Serviços Administrativos centra-se no Atendimento de Qualidade, que se 
baseia na transmissão de informação clara, objetiva, gentil, atenciosa, humana e segura para que o cliente 
se sinta acolhido e confortado para tirar todas as suas dúvidas e incertezas e obter soluções para os seus 
problemas que muitas vezes são inesperados e delicados. Assim é o dia a dia do Atendimento que começa 
na inscrição e continua com o acolhimento e acompanhamento dos nossos utentes.

Equipa dos Serviços Administrativos
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MEMÓRIA COVID-19

Natália Malheiro – Enfermeira Diretora; Susana Lima – Coordenadora Geral

Dores Pereira - Diretora Técnica ERPI Cónego Correia

No passado dia 6 de setembro de 2021, a União das Misericórdias Portuguesa comunicou à 
Instituição o início de uma recolha de testemunhos relacionados com o impacto da Covid-19 
nas Santas Casas, de forma a contribuir para o registo da nossa memória a respeito dessa 
vivência.

A Mesa Administrativa, na sua reunião de 22 de setembro de 2021, ratificou o despacho do 
senhor Provedor, referente à participação da Instituição, tendo designado a Coordenadora 
Geral, a Enfermeira Diretora, o Diretor Técnico da ERPI do Centro Comunitário de Arcozelo e a 
Diretora Técnica da ERPI Cónego Correia para a elaboração dos testemunhos sobre a vivência 
da pandemia na Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima.

“Em janeiro de 2020, o mundo foi abalado com a possibilidade de um vírus, cujas consequências 
eram ainda desconhecidas, se espalhar por toda a parte. Não sabíamos o que por aí vinha. 
Ainda assim, já se instalava nas nossas mentes a preocupação perante o desconhecido, aliada 
à vontade de ultrapassar as dificuldades e proteger a todos, sem exceção. Neste processo 
foi essencial a rapidez da Instituição em dar resposta aos acontecimentos: antes de entrar 
em confinamento, conseguimos realizar formação com todos os colaboradores, para 
os consciencializar das possíveis consequências do vírus e capacitar para a autoproteção 
e proteção dos nossos utentes. No decurso da construção e implementação do Plano de 
Contingência, perante uma realidade que todos os dias mudava, foi muito importante a forma 
como os colaboradores aceitaram, cumpriram e deram o seu melhor para tentar reduzir o 
impacto que a pandemia teve nos nossos “maiores”.”

“O medo do desconhecido foi uma realidade no rosto dos colaboradores e dos utentes, 
uma experiência terrível. Fechámos a ERPI, isolámos idosos no interior de quatro paredes, 
restritos aos quartos, sem contacto com familiares e amigos. Tivemos que nos adaptar a 
trabalhar horas e horas seguidas… a comunicar com o exterior de outras formas. Fizemos 
turnos de doze horas, durante dias seguidos, para que as colaboradoras não se cruzassem e 
o “bicho” não entrasse. Prestámos todos os cuidados com dedicação, carinho e um elevado 
espírito de entrega nesta batalha contra o “inimigo desconhecido”. Estes tempos foram muito 
agressivos, mas o pior ainda estava para vir...perdemos idosos e esta perda marcou-nos 
profundamente. Ficará para sempre na memória o rosto dos familiares, a sua voz tremida por 
não conseguirem despedir-se dos seus. E ficaremos com a certeza de que, perante situações 
de calamidade, o amor ao próximo faz-nos sentir mais fortes, superando qualquer desafio 
que nos surja no dia a dia.”                        

Testemunho

Testemunho
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Mário Ferreira - Diretor Técnico ERPI do CCA

“A palavra que melhor define o que se sentia é “vulnerabilidade”. Era uma luta diária, face a 
um inimigo que não sabíamos combater, mas que foi combatido com abnegação. Na linha 
da frente, estiveram sempre os idosos, os que perderam a capacidade para dar de comer 
aos filhos, os que perderam os negócios. Os colaboradores foram incansáveis! E os idosos? 
Ouviam dizer que se este vírus os apanhasse dificilmente sobreviviam! Deram lições, todos 
os dias. Perceberam que tudo era feito para os defender, inclusive “quase matá-los de 
saudade” da sua família. E vencemos! Ficámos melhores pessoas?  Serviu, pelo menos, para 
que quem gere os nossos destinos olhasse para os idosos com atenção? Espero que sim…. 
Crescemos. quem trabalha em ERPÍ s tem de ser bom técnico, mas precisa de mais, tem de ser 
um excelente ser humano. As Misericórdias provaram que são, de facto, mais do que meras 
IPSS ś. O apoio que tivemos por parte da Mesa Administrativa, na pessoa do Provedor, e da 
própria União é prova disso.”

Testemunho
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EXTRATOS DE DELIBERAÇÕES DA MESA ADMINISTRATIVA 
2021.07.14 a 2021.10.20

2021.07.14:
Aprovar a admissão do senhor Paulo Rui Rodrigues Araújo na Irman-
dade.
Aprovar a admissão do senhor José Carlos da Silva Lima na Irman-
dade.
Aprovar e adjudicar a proposta de elaboração do projeto de instala-
ções eléctricas e projeto de infraestruturas de telecomunicações para 
o edifício da Creche/Jardim de Infância.
Tomar conhecimento e ratificar o pedido do Centro de Estudos da 
População, Economia e Sociedade da cedência de imagens do edifício 
sede, Igreja da Misericórdia, Hospital Conde de Bertiandos e outras, 
para um projeto de investigação para a Câmara Municipal sobre os 
antigos Presidentes do Município, uma vez que várias autarcas foram 
igualmente Provedores da Misericórdia de Pote de Lima.
Aprovar a reclassificação profissional da colaboradora Paula Fernan-
da Martins Fernandes na categoria profissional de Ajudante de Ação 
Educativa.
 Aprovar a abertura de procedimento de recrutamento para o setor 
da Cozinha Central, para substituição de duas colaboradoras, por mo-
tivo da prorrogação de certificado de incapacidade temporária para 
o trabalho.
Tomar conhecimento e ratificar a autorização da realização de um 
estágio de Nutrição da Escola Superior de Biotecnologia da Universi-
dade Católica do Porto. 
Tomar conhecimento do registo de entradas e saídas de utentes das 
respostas sociais.
                 
2021.07.28:
Aprovar e autorizar o pagamento do auto de medição n.º 2 da empre-
sa “Construções Soujulima 2”, referente à execução da empreitada de 
reconversão do Edifício Luis Malheiro em 4 apartamentos T1.
Tomar conhecimento e dar cumprimento ao estabelecido no testa-
mento da senhora Gracinda das Dores Lima Costa, ex-utente da ERPI 
Cónego Correia.
Tomar conhecimento do donativo efetuado pela Farmácia Brito.
Aprovar a admissão do senhor Ricardo Jorge Amorim de Sousa na 
Irmandade.
Aprovar a admissão do senhor José Carlos Lima Dantas na Irmanda-
de.
Aprovar a admissão do senhor Benvindo Gonçalves da Costa Brito na 
Irmandade.
Aprovar a admissão da senhora Maria da Conceição Fernandes Mota 
Soares Brito na Irmandade.
Tomar conhecimento e aprovar a ata de recrutamento e a celebração 
de um contrato de trabalho a termo incerto com a senhora Lisandra 
Daniela Saraiva Fernandes.
Aceitar a rescisão do contrato de trabalho a termo certo da colabora-
dora Mafalda Sofia Ferreira Cerqueira.
Ratificar a revogação de contrato de trabalho a termo incerto da co-
laboradora Rosa Maria da Silva Pinto e a celebração de um novo con-
trato de trabalho a termo certo.
Autorizar a revogação do contrato de trabalho a termo incerto da 
colaboradora Glayce Patrícia Pantoja Elesbão e a celebração de um 
novo contrato de trabalho a termo incerto.
Tomar conhecimento e deferir e cessação do vínculo laboral com a 
colaboradora Maria Helena do Lago Santos, por motivo de reforma 
antecipada por velhice.
Tomar conhecimento e aprovar a ata de recrutamento e celebração 
de dois contratos de trabalho a termo incerto e um contrato de tra-
balho a termo certo com as senhoras Maria de Fátima Lima Martins, 
Cátia Maria Touceira Amorim e Maria dos Anjos da Silva Maciel San-
tos, nas categorias de Ajudante de Cozinheira, Ajudante de Lar e Tra-
balhador de Serviços Gerais, respetivamente.

Converter o contrato de trabalho a termo certo da colaboradora Cláu-
dia Maria Gomes da Cunha em contrato de trabalho sem termo.
Converter o contrato de trabalho a termo certo da colaboradora Ân-
gela Margarida da Silva Fernandes em contrato de trabalho sem ter-
mo. 
Tomar conhecimento e ratificar a rescisão do contrato de trabalho a 
termo certo do colaborador João José Pessoa Vieira.
Tomar conhecimento e aprovar a substituição do Diretor Clínico da 
ULDM, Drª Amanda Rey, pelo Dr. Miguel Morgado, no período de fé-
rias.
Tomar conhecimento do registo de entradas e saídas de utentes das 
respostas sociais.

2021.08.11:
Tomar conhecimento do agradecimento da Alexandra Gomes e do 
guitarrista Francesco Luciani, pela colaboração e disponibilidade para 
realização de concerto “Músicas Cruzadas, do Atlântico ao Pacífico”, 
integrado nas celebrações do Dia da Misericórdia, em 02/08/2021.
Comparticipar na impressão do livro de Mestrado da Drª Liliana Ne-
ves que aborda a assistência aos peregrinos praticadas esssencial-
mente pelas Misericórdias de Ponte de Lima e Braga.
Tomar conhecimento e ratificar a contratação da senhora Bruna Lilia-
na Correia Cachada na categoria profissional de Enfermeira.
Tomar conhecimento da notificação de aprovação da reprogramação 
Norte-07-4842-Feder-000089 – Reconfiguração e Reabilitação da ERPI 
Cónego Correia.
Tomar conhecimento do registo de entradas e saídas de utentes das 
respostas sociais.

2021.08.25:
Tomar conhecimento do pedido de reunião do candidato do CDS-PP 
à presidência da Câmara Municipal de Ponte de Lima.
Tomar conhecimento do pedido de reunião do candidato do PSD à 
presidência da Câmara Municipal de Ponte de Lima.
 Aprovar o Plano de Atividades das Valências da Infância para o ano 
letivo 2021/2022.
Tomar cohecimento e aprovar as propostas de manutenção da Dire-
ção Técnica/Pedagógica das valências da infância e de organização 
dos recursos humanos no ano letivo 202/2022.
Tomar conhecimento e ratificar a contratação da senhora Marta dos 
Santos Salgueiro Fernandes na categoria profissional de Educadora 
de Infância.
Tomar conhecimento e ratificar a contratação da senhora Ana Caro-
lina Cerqueira Caseiro na categoria profissional de Ajudante de Ação 
Educativa.
Tomar conhecimento e ratificar a rescisão do contrato de trabalho a 
termo incerto da colaboradora Glayce Patrícia Pantoja Elesbão.
Tomar conhecimento e ratificar a contratação de um Enfermeiro para 
a ULDM, na modalidade de Prestação de Serviços.
Tomar conhecimento e aceitar a rescisão do contrato de trabalho 
sem termo da colaboradora Odete da Silva Miranda Lima.
Tomar conhecimento e assumir os encargos relativos à aquisição da 
prótese inferior de uma utente da ERPI Cónego Correira.
Tomar conhecimento do registo de entradas e saídas de utentes das 
respostas sociais.

2021.09.08:
Tomar conhecimento, ratificar e solicitar ao historiador a elaboração 
de um artigo sobre a pesquisa efetuada para publicação no róximo 
Boletim Informativo.

    Serviços Administrativos da SCMPLima 
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FICHA TÉCNICA

CAPA
É Natal! … e a grande figura do Natal cristão 
é, sem dúvida, o presépio! O presépio con-
struído pela colaboradora Maria Aurora, na 
igreja da Misericórdia, em 2020, tem como 
pano de fundo o arco íris captado pela ob-
jetiva do Irmão Amândio Vieira. Neste Natal 
de 2021, apesar de tardar a concretização de 
uma solução para o vírus de que somos alvo, 
continuamos a manter, com prudência, a es-
perança transmitida pelo slogan dominante 
desta pandemia: “VAI FICAR TUDO BEM!”

FOTO: Amândio Vieira.
João Maria Carvalho 
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Renovar o contrato de trabalho a termo certo com a colaboradora 
Mafalda Rafaela Lima Silva.
Autorizar as evoluções na carreira docente das colaboradoras Maria 
Gorete Direito Pereira, Felisbela de Jesus Alves, Elsa Cristina Sá Afonso 
Macahdo e Cristina Alexandre Gomes de Sá Castilho.
Autorizar as promoções e/ou progressões na carreira e mudança de 
nível dos colaboradores Carla Raquel Amorim Pereira da Cunha e 
Amândio João de Matos Caldas.
Autorizar a revogação do contrato de trabalho a termo incerto da co-
laboradora Maria de Fátima Lima Martins e a celebração de um novo 
contrato de trabalho a termo incerto.
Tomar conhecimento do registo de entradas e saídas de utentes das 
respostas sociais.
   
2021.09.22  
Tomar conhecimento do pedido de reunião do candidato do PLMT à 
presidência da Câmara Municipal de Ponte de Lima.
Tomar conhecimento do pedido de reunião do candidato do M51 à 
presidência da Câmara Municipal de Ponte de Lima.
Tomar conhecimento do resultado positivo da visita de Acompanha-
mento Trimestral da Equipa ECL à ULDM.
Autorizar a retoma das Atividades de Animação e Apoio à Família, no 
Jardim de Infância (pré-escolar).
Tomar conhecimento e ratificar a participação na compilação de in-
formação diversa sobre o impacto da Covid-19, tendo sido designa-
dos para elaboração de depoimentos sobre a vivência pandémica na 
Instituição a Coordenadora Geral, a Enfermeira Diretora e os Direto-
res Técnicos da ERPI Cónego Correia e da ERPI do CCA.
Adjudicar a proposta para conservação de uma pintura a óleo sobre 
madeira e quatro pinturas a óleo sobre tela à Dr. Tânia Maria Teixeira 
Lopes.
Autorizar a revogação do contrato de trabalho a termo incerto da co-
laboradora Cátia Maria Touceira Amorim e a celebração de um novo 
contrato de trabalho a termo incerto.
Rescindir o contrato de trabalho a termo incerto com a colaboradora 
Maria Isabel Lamas da Cruz Moreira da Silva.
Tomar conhecimento e ratificar a cessação de um contrato de presta-
ção de serviços de Enfermagem na ULDM.
Tomar conhecimento e ratificar a contratação de um Enfermeiro, na 
modalidade de Prestação de Serviços, para a ULDM.
Tomar conhecimento do registo de entradas e saídas de utentes das 
respostas sociais.

2021.10.06  
Tomar conhecimento da doação de 256 peças de vestuário à Institui-
ção doadas pela ASAE.
Adjudicar ao Instituto Britânico as aulas de Inglês e ao Ginásio Edu-
cação Da Vinci as atividades Física e Desportiva, Música e Dança, no 
âmbito das Atividades de Animação e Apoio à Família, para as crian-
ças do pré-escolar.
Aceitar a rescisão do contrato de trabalho sem termo da colaborado-
ra Maria Alice Fernandes Leones Pereira.
Aceitar a subscrição do acordo de revogação do contrato de trabalho, 
por múto acordo, com a  colaboradora Grancida Fernandes do Lago 
Vaz.
Revogar a deliberação do ponto 10 da reunião de 25/08/2021 e acei-
tar a revogação da cessação do contrato de trabalho da colaboradora 
Odete da Silva Miranda Lima.
Autorizar a revogação do contrato de trabalho a termo incerto da co-
laboradora Maria de Fátima Lima Martins e a celebração de um novo 
contrato de trabalho a termo incerto.

Tomar conhecimento e ratificar a rescisão do contrato de trabalho a 
termo incerto com as colaboradoras Anabela Gonçalves Ribeiro, Cátia 
Maria Touceira Amorim e Andreia da Silva Rodrigues.
Converter os contratos de trabalho a termo certo das colaboradoras 
Sandra Cristina Trigo Gomes Baptista e Ana Francisca Mimoso Borges 
Lima em contrato de trabalho sem termo.
Tomar conhecimento do registo de entradas e saídas de utentes das 
respostas sociais.

2021.10.20  
Aprovar o Plano de Atividades e Orçamento Ordinário para o ano de 
2022 e agendar a Assembleia Geral para o dia 19/11/2021.
Aprovar a celebração das Exéquias por todos os Irmãos, beneméritos 
e benfeitores, no dia 13/11/2021.
Aprovar a realização da Ceia de Natal para Dirigentes, Colaboradores 
e ex-Colaboradores aposentados, no dia 17/12/2021.
Tomar conhecimento e ratificar o voto de pesar pelo falecimento, no 
dia 11/10/2021, da Drª Luisa Novo Vaz, Provedora da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Castelo.
Tomar conhecimento do agradecimento do ex-Presidente do Municí-
pio de Ponte de Lima pela colaboração dispensada ao longo dos anos 
em que exerceu as funções de Presidente da Câmara Municipal de 
Ponte de Lima. 
Tomar conhecimento e ratificar a adjudicação à empresa Gráfica Casa 
dos Rapazes para execução do Boletim Informativo n.º 42.
Tomar conhecimento e ratificar a proposta de adjudicação do forne-
cimento de eletricidade à empresa Endesa, para o edifício do Centro 
Comunitário de Arcozelo, pelo período de 2 anos.
Aprovar a proposta de abertura de procedimento de consulta prévia 
para aquisição de bens e prestação de serviços para o ano 2022.
Tomar conhecimento e ratificar a realização de uma formação, em 
contexto de trabalho, nas valências da infância, para dois alunos da 
Escola Secundária de Ponte de Lima, do Curso Profissional de Anima-
dor Sociocultural.
Aceitar a rescisão do contrato de trabalho sem termo da colaborado-
ra Marta Alexandra Fernandes Pereira.
Autorizar a revogação do contrato de trabalho a termo incerto da 
colaboradora Ana Carolina Cerqueira Caseiro e a celebração de um 
novo contrato de trabalho a termo incerto.
Revogar o ponto n.º 11 da reunião de 22/09/2021 e autorizar a revo-
gação do contrato de trabalho a termo incerto da colaboradora Maria 
Isabel Lamas da Cruz Moreira da Silva e a celebração de um novo 
contrato de trabalho a termo incerto.
Tomar conhecimento do registo de entradas e saídas de utentes das 
respostas sociais.
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