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Mais um ano chega ao fim, o Natal está
à porta, e um novo ano se aproxima.
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mim diversos sentimentos, uns de
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me deram força para prosseguir, outros
de gratidão e de amizade por parte
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doentes, me apelam para que os
acompanhe nos momentos menos fáceis
da vida.
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assegurar os melhores cuidados, e pela
equipa que luta ao meu lado
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Provedora,
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os
compromissos que me estão inerentes.
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e um Ano de 2012 com Saúde, Paz e
Amor.
Aproveito para convidar todos os
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Passeio a Fátima e Pia do Urso
No dia 02 de Novembro de 2011, realizou-se mais um passeio com os idosos do Lar, funcionários e
irmãos da nossa Misericórdia.
Este passeio teve como destino principal Fátima e a Pia
do Urso.
Estava um dia de autêntico inverno, chovia intensamente,
estava frio e o vento soprava com força, chegou-se
mesmo a ponderar cancelar a viagem.
Pensou-se que os participantes pudessem desistir já que
S. Pedro estava tão zangado.
Pelas 09h30, saímos então de Pernes, todos a bordo do
autocarro da Câmara Municipal de Santarém, conduzidos
pelo motorista Sr. Casimiro, com destino a Fátima, para
assistir à homilia na basílica.
Durante a viagem reinava a boa disposição, mas o
receio de que o tempo estragasse tudo não saía do
pensamento de cada um.
Chegados a Fátima, o Milagre aconteceu e não foi
necessário abrirmos os chapéus de chuva, pois o céu
ficou de repente limpo e não choveu nem uma gota.
Assistimos à homilia, momento que todos aproveitaram
para meditar e apreciar a imponente celebração.

De seguida, fomos almoçar no refeitório dos
peregrinos a pé em Fátima, sala com óptimas
condições onde todos desfrutaram de um bom arroz à
valenciana.
No período da tarde, rumámos ao parque da Pia do
Urso, local desconhecido para a maior parte dos
participantes. Este lugar encantou pela sua beleza e
originalidade. Todos apreciaram as bonitas casas em
pedra, as ruas e o parque sensorial, único no mundo
destinado a invisuais.
Na Pia do Urso pudemos lanchar no Bar da
Pia, graças à gentileza do Sr. João Marques,
que nos cedeu o seu espaço para que
confortavelmente pudéssemos comer o nosso
farnel. Esta atitude é de louvar, e gostaríamos
de publicamente lhe agradecer neste jornal.
O dia estava a chegar ao fim, tendo ainda
havido tempo para serem contadas umas
anedotas durante a viagem de regresso,
provocando algumas boas gargalhadas.
Os nossos passeios são sempre assim, bem
dispostos e muito agradáveis, que nem o S.
Pedro, consegue estragar!
Mª Rodrigues
_______________________________________________________
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Projecto + Sol
Um Projecto, uma Realidade
No âmbito do projeto +Sol fui solicitada a participar com um artigo, para o jornal da Santa
Casa da Misericórdia de Pernes e é com muito agrado que o faço.
Este momento de partilha visa demonstrar o entusiasmo vivido pela turma que leciono, na
realização da primeira atividade deste projeto de parceria entre a Escola Básica Elias Garcia
na Sobreda, e esta Instituição.
Os alunos elaboraram um livro intitulado “Nós somos assim…” onde se deram a conhecer
através de textos e de fotografias. No decorrer desta atividade a turma revelou muito empenho
e criatividade, quer a nível dos textos produzidos quer na decoração do livro. A expectativa
das crianças era evidente e mostravam-se ansiosas para saber se tinham surpreendido os idosos.
Após alguns dias de espera eis que chegou à nossa escola, a tão desejada resposta. Os idosos do Lar I de Pernes
enviaram-nos um livro com o tema “Era uma vez… uma casa grande onde vive uma família especial”.
Neste livro a turma encontrou muitos momentos de vida e rostos felizes. Divertiu-se a ler as histórias que cada um
referiu e a descobrir os seus novos avós.
Os alunos ficaram maravilhados quando viram um painel com as suas fotografias expostas na sala da lareira e
perceberam que o elo de ligação entre as duas gerações era uma realidade.
Na sala de aula já surgiram novas ideias e esperam-nos muitos momentos de partilha com alegria e sabedoria, durante o
ano letivo.
Juntos poderemos mostrar aos mais novos a importância da pessoa idosa na sociedade. Obrigada pela colaboração.
A professora da turma do 3ºA
Vanda Jorge

Ano Europeu do Envelhecimento Activo e da Solidariedade entre Gerações
Queremos agradecer o facto de o
Lar de Idosos I da nossa
Instituição ter sido escolhido para
este projecto de colaboração.
Sendo o ano de 2012 o Ano
Europeu do Envelhecimento
Activo e da Solidariedade entre
Gerações, este projecto e as
actividades relacionadas com o
mesmo são importantes e apelam
de facto à intergeracionalidade.
Foi com muito agrado que
recebemos a primeira participação

dos alunos da turma do 3º A da
Escola Básica Elias Garcia na
Sobreda, pois foi possível ver um

trabalho que mostrou dedicação,
empenho e carinho por parte dos
alunos, que muito foi apreciado
pelos idosos e responsáveis da
nossa Instituição.
Como resposta a esta primeira
iniciativa, também os idosos do lar
se empenharam em colaborar na
realização de um trabalho que
julgamos ter sido apreciado.
Ficamos todos à espera de mais
iniciativas!
M. Rodrigues

Cantinho da Culinária
Arroz de Peixe à Julieta
(4 a 6 pessoas)

Leva-se a cozer, num tacho, o peixe com a cebola, o azeite,
o louro, o ramo de salsa e os dentes de alho.

Ingredientes
- 0,5kg de arroz
- 1 cabeça de Maruca
- 1 alface
- 3 dentes de alho
- 1 cebola
- 1 ramo de salsa
- 1 folha de louro
- 2 cenouras
- 2 ovos cozidos
- Azeite q.b.
- Vinagre q.b.
- Azeitonas pretas q.b.
- Sal q.b.
_______________________________________________________

Modo de preparação

Depois de cozido, desfia-se o peixe, cozendo o arroz no
caldo preparado anteriormente.
Prepara-se uma travessa, onde é colocado o arroz, depois de
cozido, juntamente com o peixe desfiado.
Ornamenta-se a travessa com folhas de alface, cenoura
ralada, azeitonas e as claras de ovo cozidas.
Prepara-se um molho que é feito com as gemas dos ovos
cozidos, juntando azeite e vinagre. Rega-se a travessa com
este molho.
Fica um arroz saboroso, barato e colorido.
Bom apetite!
Chefe Julieta
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Festa de S. Martinho
São Martinho: “lume, castanhas e vinho”!
No dia 11 de Novembro comemorou-se na Instituição mais um São Martinho.
Procurámos assinalar a data
com
actividades
de
animação, designadamente
com um Teatro Interactivo,
em que “vendedoras de
castanhas” fizeram uso de
versos
e
canções
relacionadas com esta época
festiva e animaram o almoço
dos utentes.
Ao lanche, e como não
poderia deixar de ser,
comeram-se então as castanhas e provou-se o vinho.
Os utentes das diferentes respostas sociais mostraram-se agradados
e divertidos com a iniciativa, destaque para os idosos do Lar de
Grandes Dependentes que tiveram a oportunidade de passar um dia
diferente.
Vera Torres

Passeio à Nazaré/Vieira de Leiria
E porque a terceira idade não é impedimento para explorar o que a vida tem de melhor e mais belo, no dia
19 de Outubro, enquadrado no Projecto “Passeio dos Avós”, a SCMP, em conjunto com a CMSantarém,
realizou mais um passeio destinado a todos os utentes e comunidade.
Desta vez, o destino centrou-se nas Praias
da Nazaré e Veiria de Leiria, com o
objectivo de apreciar o belo Litoral e as
suas tradições.
Ao longo deste dia tão bem passado, foi
possível apreciar, durante a manhã, os
Trajes e vendas das Nazarenas, que nos
receberam com a sua característica
simpatia e boa disposição, o belo Parque da

Portela na Marinha Grande, onde deliciámos o almoço tão
bem confeccionado pela Cozinheira Rosete, e a Praia da
Vieira, conhecida pelas famosas Pescas de Arrasto.
Estas, devido à agitação do mar, não se realizaram, no
entanto, a maresia e a calma que se faziam sentir,
tornaram a tarde ainda mais agradável.
A beleza dos locais visitados e a boa disposição de todos contribuíram para que o dia fosse de grande
alegria.
No regresso, era nítido o desejo de todo o grupo em voltar a viver momentos como este.
Alexandra Moedas

_______________________________________________________

Jornal “ A Voz”

______________________________________________________ 4

No X Congresso Nacional da União das
Misericórdias
foi
Condecorada
a
Provedora da S.C.M.Pernes, Maria dos
Anjos Neves Patusco, com a atribuição da
Medalha de Mérito e Dedicação

_______________________________________________________
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Congresso Nacional Misericórdias Portuguesas
Nos dias 16, 17 e 18 Junho, teve lugar o X Congresso
Nacional das Misericórdias Portuguesas, em Coimbra e
Arganil, onde se debateu a temática “Intergeracionalidade:
passado, presente e futuro”, uma vez que “os dias que
vivemos em Portugal de grave crise social exigem das
Misericórdias

Portuguesas

uma

ainda

maior

responsabilidade no exercício da sua nobre Missão de
ajudar os que sofrem, os mais pobres e os mais
desfavorecidos”, tal como refere o Presidente da União das
Misericórdias Portuguesas, Manuel de Lemos.

Este evento centrou-se na necessidade de reafirmar a
autonomia

e

natureza

das

Misericórdias

junto

das

populações, para que a “missão seja cumprida, hoje como
há quinhentos anos”.

O Congresso contou com a presença de Provedores de todo
o

país

e

membros

que

compõem

a

estrutura

das

Misericórdias, os quais deram o seu contributo para as
diferentes sessões de Trabalho. Estas focaram-se sobretudo
no contributo das Misericórdias e das suas políticas para o
desenvolvimento social.

Condecoração União Misericórdias
O dia 18 de Junho ficou marcado pela
condecoração da União das Misericórdias
Portuguesas com o título de Membro
Honorário da Ordem do Mérito.
Este louvor foi entregue ao Presidente da
União das Misericórdias, Manuel de Lemos,
pela mão de Sua Excelência o Presidente
da República Portuguesa, Prof. Doutor
Aníbal Cavaco Silva.

_______________________________________________________
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Medalha de Mérito e Dedicação
O dia 18 de Junho ficou ainda marcado pela condecoração com o grau de “Mérito e Dedicação” da
Sr.ª Provedora, Maria dos Anjos Neves Patusco, em reconhecimento não só dos serviços prestados
à causa das Misericórdias, como também pelos 16 anos de dedicação à Misericórdia de Pernes.
Sendo o seu trabalho já reconhecido ao nível local e regional, passou, nesta data, a sê-lo ao nível
nacional, não fosse o seu empenho tão extenso e gratificante para todos os que estão, de certa
forma, ligados à realidade que envolve as Misericórdias.

A notícia deixou-nos a todos orgulhosos, uma vez
que reconhecemos o empenho e entrega à nossa
Instituição e ficou-nos o sentimento de que esta
condecoração não poderia ser melhor entregue.
Familiares, amigos e membros da Instituição
acompanharam
condecoração

a
e

Sr.ª
puderam

Provedora

nesta

testemunhar

o

reconhecimento externo pelo trabalho que tem
desenvolvido.
_______________________________________________________
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Discurso do Presidente da
República
na
Sessão
de
Encerramento do X Congresso
Nacional das Misericórdias
Arganil, 18 de Junho de 2010
No encerramento deste X Congresso Nacional
das
Misericórdias
Portuguesas
quero
começar por saudar os seus representantes,
Senhores Provedores, Mesários e demais
Irmãos. É com sentido e profundo
reconhecimento pelo vosso trabalho e pela
vossa dedicação que me dirijo a este
Congresso.
As Misericórdias portuguesas têm fortes
razões para se orgulharem do inestimável
contributo que têm prestado e continuam a
prestar aos Portugueses e a Portugal.
A sua história de cinco séculos não encontra
paralelo em nenhuma outra instituição social
que de forma tão continuada e, ao mesmo
tempo, tão decisiva, tivesse contribuído para
minorar o sofrimento e a exclusão entre os
Portugueses.
Foi no combate à fome, à doença e à exclusão
que se forjou esta obra inestimável que
integra, de pleno direito, a secular história de
Portugal como Estado e como Nação.
Curiosamente, foi no contexto da construção
dos pilares do moderno Estado português que
a Obra das Misericórdias se lançou e
expandiu, por iniciativa da Rainha D. Leonor.
Nessa altura, houve consciência clara de que
a afirmação do Estado não era incompatível
nem concorrencial com a organização
autónoma das Misericórdias.
Pelo contrário, Estado e Misericórdias só
tinham a ganhar com a acção complementar e
cooperante.
Se o Estado moderno foi obra de monarcas e
de elites, a vasta rede de Misericórdias que se
estruturou à escala nacional, foi obra dos
portugueses, dos homens bons das cidades e
das vilas que através da sua dedicação e do
espírito de solidariedade, criaram uma das
instituições mais importantes da nossa
sociedade.
Ao longo destes cinco séculos de história
comum, nem sempre o desejável espírito de
cooperação e a autonomia institucional foram
respeitados. Há que reconhecê-lo!
Já na vigência do actual regime democrático,
essa relação, que deveria ser de confiança e de
partilha na busca de soluções para os
problemas que afectavam a população
portuguesa, foi fortemente abalada pela
concepção estatizante de alguns governos.
O que se passou no domínio dos cuidados de
saúde é um bom exemplo dessa quase
obsessão de tudo sujeitar à tutela e à
administração directa do Estado.
As consequências desses excessos são hoje
sobejamente conhecidas.
Perdemos muitos anos a recriar o que já
estava criado, a recuperar experiência e
competências que já existiam, a esbanjar

recursos que poderiam ser canalizados para
domínios mais carenciados e de maior
urgência social.
Felizmente, tomou-se consciência dos erros e,
lenta mas pragmaticamente, foi-se arrepiando
caminho.
A recente celebração de um protocolo entre
as autoridades de saúde e um considerável
número de misericórdias portuguesas,
visando a contratualização de serviço público
por parte destas, é um passo que me apraz
assinalar. Esse passo pode representar uma
valorização significativa do sistema nacional
de saúde, tornando-o mais eficaz, com maior
qualidade de serviço e maior satisfação dos
utentes.
Temos de reinventar o conceito de serviço
público, nomeadamente na diversidade das
áreas sociais. Um novo conceito que atenda
mais à necessidade de dar uma resposta
rápida e adequada aos crescentes problemas
sociais da população portuguesa, do que ao
respeito de uma visão ideológica que os
tempos tornaram obsoleta.
As dificuldades financeiras e de crescimento
da economia para os próximos anos deveriam
convidar-nos a pensar de forma objectiva e
desapaixonada nos desafios de emergência
social que já estamos a enfrentar.
São
conhecidas
as
dificuldades
de
financiamento do Estado, bem como os
constrangimentos decorrentes da crise
financeira que obrigarão, em maior ou menor
proporção, à contenção da despesa social.
Entretanto, são tão ou mais conhecidas e
sentidas as dificuldades crescentes que
afectam entre 2 a 3 milhões de portugueses.
Destes, uma grande parte sofre, ou está em
risco de vir a sofrer, as consequências típicas
das situações de emergência social.
Crianças, jovens, desempregados, deficientes,
doentes crónicos, idosos, famílias inteiras em
situação de privação material ou de exclusão
social grave esperariam, nesta conjuntura,
um redobrar da atenção e do apoio por parte
do Estado, precisamente quando este enfrenta
as maiores dificuldades em manter os níveis e
os mecanismos de protecção social.
São cada vez mais os que necessitam de ajuda
e são cada vez menos os recursos que o
Estado lhes pode distribuir.
Esta é a indesejável e triste situação que
temos de enfrentar.
Só os Portugueses e as suas instituições de
solidariedade social poderão atenuar os
efeitos desta calamidade social que não pára
de tocar um crescente número de cidadãos.
Os senhores, enquanto responsáveis pelas
misericórdias portuguesas, sabem do que
estou a falar.

_______________________________________________________
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Conhecem o dia-a-dia dessa luta e as
dimensões que esse fenómeno está a atingir.
Vivem directamente as histórias de sonhos
desfeitos, de ilusões destroçadas, de vidas que
não encontram futuro, do presente
insuportável para a dignidade pessoal que
muitos teimam em manter.
Sabem todos do que é que estou a falar.
Por isso vos peço que não baixem os braços,
que não desistam perante a adversidade e o
avolumar dos problemas das vossas
instituições.
Transmitam a todos quantos trabalham nas
vossas creches, nos vossos lares, nos vossos
hospitais, nos vossos refeitórios, o quanto
confiamos na dedicação, na capacidade de
ajudar quem vos procura, no inestimável
contributo que têm vindo a dar para que os
Portugueses mantenham a esperança num
futuro melhor.
Transmitam aos vossos voluntários o quanto
esperamos da sua dedicação desinteressada.
Digam-lhes que o seu exemplo não será
esquecido.
Ajudem a promover o reforço dos laços
familiares, dêem maior expressão a essa ideia
central de solidariedade entre gerações,
continuem a estar disponíveis para cooperar
com outras instituições.
Ajudem a identificar os problemas,
mobilizem todos os recursos que estão
disponíveis, superem desconfianças antigas e
divisões artificiais.
Todos não seremos demais para enfrentar os
tempos difíceis que nos batem à porta.
Para
empreendermos
esse
combate
precisamos do espírito solidário de todos os
Portugueses.
Precisamos de mobilizar todos os recursos e
boas vontades para ganharmos esse desafio.
Confio na vossa determinação e no vosso
trabalho.
Confio que as Misericórdias Portuguesas vão
continuar a justificar o reconhecimento da
dedicação, do espírito solidário e do mérito
relevante que está inscrito na sua história e
que os Portugueses jamais esquecerão.
Por esta razão decidi agraciar a União das
Misericórdias Portuguesas com o título de
Membro Honorário da Ordem de Mérito,
cujas insígnias terei o gosto de entregar ao
seu Presidente, Dr. Manuel de Lemos.
Faço-o com um sentido pleno de justiça e na
certeza que à exigência e expectativa que esta
condecoração traduz para quem a recebe,
responderão as Misericórdias Portuguesas
com o melhor do seu empenho e da sua
solidariedade.
Muito obrigado.
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Visitas ao Museu
Foi ainda visitado, por um grupo de idosos do Lar de
Durante o último semestre do ano que agora está a

São Domingos.

terminar,

À imagem do que aconteceu nestas visitas, o Museu

o Núcleo Museológico e Etnográfico

Pernense - “Museu Memórias”, foi contemplado nos
Passeios do grupo Vespas das Comeiras e do
grupo de Carros Clássicos do Alto Vale para os
participantes conhecerem um pouco da história de
Pernes.

Memórias encontra-se disponível para ser visitado.
Basta fazer o pedido à Mesa Administrativa para que
a visita seja agendada.
Venha visitar-nos e conhecer um pouco da história
de Pernes!

“Museu Memórias” na Quinta da Torre em Pernes. Não
deixe de o visitar e colaborar com a sua opinião

Inês Duarte

Ocupar o tempo é bom
E o saber não ocupa lugar
Gosto muito de aprender coisas e de ler.
A Dra. e a animadora, sabem que sempre que posso, faço a minha visita
diária à Igreja. Porquê?
- Porque sou católica praticante e sinto necessidade de visitar o Santíssimo
todos os dias, agora que tenho tempo.
Por isso, ambas me emprestam livros, mensagens ou pequenos textos com
artigos maravilhosos. Aprendo, reflicto e, são para mim uma auto-estima. A
Dra. Alice emprestou-me um livro que tem por título:
“O Céu existe Mesmo”. Conta a história real de um menino que esteve no
céu.
Nos caminhos da vida acontecem situações que me fazem duvidar, mas ao
ler este livro: li, reli e sinceramente aprendi muito. Aprendi principalmente a
não duvidar mais.
Só digo, obrigado meu Deus por guiares os meus passos para este Lar.
Aconselho a todas as pessoas que gostam de ler, a não perderem este livro,
é lindo!
A utente Mariana Martiniano
_______________________________________________________
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Exposição “A Terra vista pelos meus olhos”
No dia 4 de Outubro do presente ano, em parceria com as Instituições de apoio a Idosos do Concelho de
Santarém, a SCMPernes participou na Exposição “A Terra vista pelos meus Olhos”, patente de 4 a 17 de
Outubro no W Shopping, em Santarém.
“Tendo em conta que a mostra é
fruto do olhar de quem vê, de
quem sente e de quem mostra,
com Alma, a sua “Terra” e a sua
“Gente”, porque dela nasceu ou
porque nela nasceram e criaram
os seus entes”, a S.C.M. Pernes
deu o seu contributo, dando a
conhecer o que de mais belo e
característico existe em Pernes,
nomeadamente as Quedas de
Água, o Rossio, o Miradouro e
alguns
dos
Edifícios
que
compõem o vasto património da
S.C.M. Pernes, que além de
caracterizar também a Vila é um
grande Pilar de promoção de
bem
estar
para
toda
a
população pernense.
Este
projecto
focou-se,
sobretudo, nas comemorações
do Dia do Idoso e teve como
principal objectivo a promoção
da auto-estima dos participantes, a valorização dos saberes e vivências de outrora, o convívio e a
dinâmica interinstitucional, bem como o envolvimento da comunidade local.
Alexandra Moedas

Dia do Idoso 2011
Um sorriso, uma flor!
O Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Pernes festejou o “Dia do Idoso” com uma tarde de
animação aberta à comunidade.
Assim, no dia 1 de Outubro, a Casa Social acolheu um desfile de moda sénior, com a participação
de alguns dos utentes. O nervosismo era próprio da responsabilidade dos nossos modelos, após uma
semana de preparação de fatos e ornamentações, eis que chega o grande dia, desfilar no palco.
A sala estava composta e os modelos satisfeitos com a presença da Sr.ª. Provedora e do Sr. Valentim Pereira
(representante dos sobrinhos do Senhor Comendador José Gonçalves Pereira) e sua esposa D. Manuela.
Pelas 16h30, deu-se início ao tão esperado desfile. Entre fatos de gala e bonitos adereços, o desfile decorreu com toda a
calma característica dos idosos que se inscreveram para esta actividade. Entre muitas gargalhadas e aplausos, o
momento foi de verdadeira magia.
Este momento foi muito importante, mostrou que apesar da idade ou doença, os idosos tem o seu lugar na sociedade,
sem que lhes seja retirado o valor. Após o desfile, deu-se inicio a uma das grandes surpresas da tarde com a
apresentação de um teatro de improviso, denominado “ conversas de um casal idoso”, onde a animadora Ana fez de avó
e a Dra. Alexandra de avô, momentos de verdadeira alegria que contagiou todos os presentes.
No final, a Sr.ª. Provedora deixou uma mensagem de conforto e estima a todos os espectadores, e em especial, aos
seus idosos, salientando que, para nós, todos os dias são dia do idoso.
A cada idoso foi oferecido um cartão, alusivo ao dia, com a frase: “uma flor, um sorriso”.
Ana Jorge

Residências Universitárias
Em 1999, na Rua Carvalho Araújo, nº31, em Lisboa, nasceu a 1ª Residência Universitária da S.C.M de Pernes. Desde
esse ano, foram inauguradas 5 residências, sendo que, cada uma, em média, tem capacidade para 9 jovens.
No passado mês de Setembro, iniciou-se mais um ano lectivo e, consequentemente, as novas residências, foram
ocupadas por jovens estudantes. À semelhança de outros anos, a procura continua a ser muita, só este ano recebemos
por volta de 60 inscrições. Actualmente, as residências acolhem 11 jovens de Pernes e 32 de freguesias vizinhas.
Patrícia
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Fomos à Feira das Velharias...
No 1º sábado do mês de Junho, saímos do Lar rumo ao Rossio
de Pernes, para ver a Feira das Velharias.
O dia estava frio, mas não nos impediu de realizar a visita.
Encontrámos objectos do nosso tempo: as lanternas, as
camas de ferro, os lavatórios, os candeeiros a petróleo, as
bonitas candeias de azeite e loiças que marcaram uma
época. Também vimos muitos livros e discos de vinil.
Gostámos de tudo, mas o nosso olhar prendeu-se nos,
ferros de engomar e num berço de baloiço de ferro
fazendo lembrar tempos antigos.
A feira das velharias é uma iniciativa importante porque mostra às novas
gerações os diferentes objectos de que se utilizavam antigamente.
Para nós, idosos do lar, sabe sempre bem recordar, pois recordar é viver.
Eugénia Vicente e Maria dos Anjos Duarte

...e também ao Mercado Semanal
Engane-se quem pensa que os “avós” do Lar da SCMPernes já não estão capazes de ir fazer as suas compras e de
averiguar os aumentos de preço, pois nesta casa as idas ao Mercado são frequentes e são elas que permitem que as
amizades e o espírito jovem se mantenham.
Todas as Sextas-feiras, um grupinho, maioritariamente feminino, manifesta o seu desejo de ir passear até ao Largo do
Rossio, com o objectivo de ir comprar alguma peça de roupa em falta, alguma fruta da época, ou simplesmente, com a
vontade de ir observar o movimento e de rever determinadas pessoas que fazem parte do seu passado.
Na companhia de uma colaboradora (muitas vezes confundida com neta de algumas das utentes), estes passeios são
sempre bastante animados e enriquecedores, pois além de surgirem variados momentos caricatos, é extremamente
interessante observar a felicidade estampada nos rostos das nossas utentes ao reverem momentos que embora
passados, estão tão presentes nas suas memórias e que coisas tão pequeninas como esta podem tornar os seus dias
tão especiais e felizes.
Alexandra Moedas

Óbitos

Novos Residentes
Nome

Idade

Localidade

Resposta social

Nome

Data do Óbito

Maria dos Anjos

90 anos

Pernes

Lar de Idosos I

Maria Ascensão

18-07-2011

Maria da Conceição

87 anos

Arneiro das
Milhariças

Lar de Idosos I

Angelina Gonçalves

30-07-2011

Maria José Garcia

73 anos

Pernes

Lar de Idosos I

Maria Rosa

31-07-2011

Verónica Correia

87 anos

Casével

Lar de Idosos I

Silvestre Casimiro

27-08-2011

Joaquim Albano

91 anos

Casével

Lar de Idosos I

Gertrudes Prudêncio

16-09-2011

Mª Fernanda Letria

79 anos

Malhou

Lar de Idosos I

Argentina Santos Flor

23-09-2011

Julieta Figueiredo

83 anos

Pernes

Lar de Idosos I

António Maria Pedro

04-10-2011

Mª Fernanda Gonçalves

86 anos

Pernes

Lar de Idosos I

Joaquim S. Miguel

04-10-2011

Rosa de Oliveira

86 anos

Pernes

Lar de Idosos I

Maria Emília Mota

11-10-2011

Diamantina Santos

88 anos

Guimarães

Lar de Idosos I

Joaquim Luís das Neves

19-10-2011

Angelina Gonçalves

86 anos

Pernes

Lar Grandes Dependentes

Rosa Santos

27-10-2011

Arminda Gomes

96 anos

Amiais de Baixo

Lar Grandes Dependentes

Maria Rosa Nobre

12-11-2011

Deolinda Batista

26-11-2011

Às famílias enlutadas, a Santa Casa da Misericórdia de Pernes, envia
as mais sentidas condolências.
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Plano de Actividades e Orçamento 2012
Como é habitual e em cumprimento das obrigações legais e estatutárias, realizou-se no dia 12/11/2011 a Assembleia Geral
da Santa Casa da Misericórdia de Pernes para apresentação, discussão e votação do Plano de Actividades e Orçamento para o ano
de 2012.
Estiveram presentes 81 associados, que aprovaram por unanimidade o Plano e Orçamento apresentados que, no essencial,
propunham que a Instituição continuasse “a desenvolver a sua actividade no apoio à terceira idade, aos jovens e em prol da
comunidade pernense”, mantendo “o equilíbrio económico e financeiro, garantindo a sua sustentabilidade”.
Tendo em conta o tempo que vivemos, pleno de incertezas, a Conta de Exploração Previsional, sem escamotear as
dificuldades, denota alguma prudência, mas não se limita a reflectir pessimismos. Demonstra que é inevitável proceder a
actualização dos valores das mensalidades e das rendas, mas também que é essencial manter o investimento na beneficiação do
património, principalmente o de rendimento (prédios de Lisboa), por ser o principal sustentáculo e garantia de futuro e de
desenvolvimento da actividade da Instituição.
Mas a reunião não tratou apenas desta matéria. Iniciando-se com a leitura e aprovação da acta da sessão anterior, seguiu-selhe a apresentação, por parte do Presidente da Mesa da Assembleia Geral de um voto de congratulação pela condecoração
atribuída à Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Pernes pelo Secretariado Nacional da União das Misericórdias
Portuguesas tendo, no final, sido projectado um documentário fotográfico que registava para a posteridade a respectiva cerimónia.
Foi ainda deliberado conceder autorização à Mesa Administrativa para proceder à partilha dos bens pertencentes à herança
de Manuel da Fonseca Sousa e Encarnação de Jesus Batista, cujo quinhão hereditário foi doado à Instituição por Manuel Batista
Sousa e mulher, Glória Rodrigues Correia, acto que foi apropriadamente louvado e aplaudido pela Assembleia.
Carlos Teixeira

Espaços de Formação
A Santa Casa da Misericórdia de Pernes tem proporcionado aos seus colaboradores a
oportunidade de participarem em acções de formação no sentido de aperfeiçoar as suas
práticas realizadas junto dos utentes.
Nos meses de Setembro e Novembro realizou-se uma formação sobre “Pesquisa de
Glicemia Capilar e Administração de Insulina” e outra de
“Aspiração
de
Secreções”.
Destas formações há a destacar o empenho de todos os
colaboradores em aprender em prol da melhoria e
evolução dos cuidados prestados. Sem dúvida que estes
momentos são oportunidades para aprendermos em
conjunto com os outros, valorizando as situações de
trabalho como espaços de formação.
Em ambas as sessões houve espaço para reflexão,
debate, demonstração e exercitação da destreza
manual.
A sala de formação pareceu pequena para a
quantidade de colaboradores que pretenderam
participar nas acções, o que nos incentiva a dar
continuidade a estas formações de acordo com as
necessidades sentidas pelos profissionais, sempre com vista a
excelência dos cuidados prestados aos utentes.

Enf.ª Inês Tojeira

“Sons da Memória”
Como já vem sendo hábito, mais uma vez o grupo coral “
Vozes de Ouro” da Santa Casa da Misericórdia de Pernes,
participou no encerramento do ano lectivo das aulas de
música, relativas ao projecto sons da memória.
Este ano, o grupo coral apresentou a Canção da Margaça.
Entre muitos aplausos, os rostos alegres dos idosos
evidenciavam o seu contentamento.
A canção foi trazida pelo professor de Música Filipe Costa
e trabalhada nas aulas de música. Para melhor conhecer o
tema, procedeu-se a uma pesquisa e à realização de um

filme, o qual teve como cenário a nossa terra e, como
personagens principais os nossos utentes. Gostámos
muito de participar em conjunto com as Instituições do
Concelho de Santarém, pois foi possível apreciar todo o
trabalho desenvolvido ao longo da actividade.
Este ano, não foi dada continuidade ao projecto,
possivelmente pela crise que afecta o País e,
possivelmente, a C.M. de Santarém. Contudo, esperamos
que um dia volte…porque são muitas e boas as memórias
a recordar.
Ana Jorge
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