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Editorial

A Crise e as Misericórdias
Diariamente, os meios de comunicação social dãonos conta das dificuldades por que passam
actualmente algumas das Misericórdias.
O aumento dos preços de bens como luz, água e
gás vêm agravar a situação.
Neste cenário de profunda e grave crise social,
económica e financeira, o grande desafio que se
impõe é garantir a sustentabilidade, resistir às
vicissitudes, cumprir com o pagamento dos
salários aos colaboradores e manter todas as
respostas sociais com a mesma qualidade de
serviço.

425 Anos ao serviço da
comunidade local

Prestes a comemorarmos o 425º Aniversário da
Misericórdia de Pernes, importa fazer uma reflexão
sobre o cariz desta Instituição, com centenas de
anos ao serviço dos pernenses, na assistência
social, sendo a primeira linha de apoio aos
cidadãos mais desfavorecidos económica e
socialmente.
Aproveito para convidar todos os associados,
irmãos, utentes e colaboradores da SCMP, a
estarem presentes no 425º Aniversário desta
secular instituição, que irá ter os seus festejos no
dia 26 de Maio.
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Uma Instituição que não para de crescer
No ano de 2005 foi construído o Lar de Grandes Dependentes e a
Capela da Póvoa das Mós. Em 2009, o Edifício Social e de Saúde. Em
2010, a Casa Social e alargamento do Lar Grandes Dependentes. Em
2012, deu-se continuidade a alguns projetos.
No início do ano foi entregue a chave da antiga loja Cintrão e Oliveira,
um espaço que, como é do
conhecimento de todos, pertencia à
Instituição. Este espaço sofreu
obras, nomeadamente ao nível das
paredes e criação de divisões. Os
trabalhos ficaram concluídos no
passado dia 03 de Maio e visam
melhorar as condições dos vestiários
dos funcionários, criação de uma sala de formação e criação de um gabinete da
direção técnica, para que possa ser acessível a todas as pessoas. O antigo vestiário dos
funcionários foi transformado num armazém para os produtos de higiene e conforto
pessoal.
Também uma parte da Antiga Sede do Atlético Clube de Pernes foi alvo de
remodelação para a abertura da Cantina Social. Mais um desafio lançado pela
Segurança Social, o qual a Santa Casa aceitou.
Devido à boa gestão e empenhamento da Senhora Provedora, a nossa Instituição está
frequentemente a fazer obras de melhoramento das instalações para o bem-estar de
todas as pessoas que usufruem dela, principalmente os seus utentes.
Sónia Borralho

Novos Residentes

Óbitos

Nome

Idade

Localidade

Resposta social

Nome

Data do Óbito

M.ª Adelaide Neto

80 anos

Alcanena

Lar de Idosos I

Rosa Oliveira

30-11-2011

Otelinda de Assunção

86 anos

Casével

Lar de Idosos I

M.ª Adelaide Neto

11-12-2011

Manuel dos Santos

99 anos

Pernes

Lar de Idosos I

M.ª Joaquina Lopes

18-12-2011

M.ª Livramento Ruivo

84 anos

Pernes

Lar de Idosos I

João Macedo

25-12-2011

Celeste Flor

80 anos

Pernes

Lar de Idosos I

Manuel dos Santos

25-12-2011

Raul Esteves

82 anos

Vaqueiros

Lar de Idosos I

M.ª Antonieta Marcelino

12-01-2012

M.ª Júlia Nunes

82 anos

Chã de Baixo

Lar de Idosos I

Raul Esteves

23-01-2012

M.ª Duarte Marinha

93 anos

Louriceira

Lar de Idosos I

Emílio Gonçalves

08-02-2012

António Rosa Duarte

89 anos

Santarém

Lar de Idosos I

Ermelinda Semião

23-02-2012

Conceição Brites

83 anos

Outeiro de Fora

Lar de Idosos I

Arminda Gomes

04-03-2012

Sizaltina Costa

81 anos

Chã de Baixo

Lar de Grandes Dependentes

M.ª Celeste Serrão

12-03-2012

João Pereira

83 anos

Malhou

Lar de Grandes Dependentes

Belmira Chíxaro

14-03-2012

Ilda Mineiro

16-03-2012

Edmundo Pagado

16-03-2012

Júlia Silva

20-03-2012

Sizaltina Costa

22-03-2012

Joaquim Lopes

11-04-2012

Belmira Oliveira

12-04-2012

“Museu Memórias”

Às famílias enlutadas, a Santa Casa da
Misericórdia de Pernes, envia as mais sentidas

na Quinta da Torre em Pernes.
Não deixe de o visitar e colaborar com a sua opinião!
______________________.________________________________
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Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da
Solidariedade Intergeracional
Concerto pelo Coro do Centro de Solidariedade Social Nossa Srª da Luz

D

ecorreu no dia 28 de Abril de 2012, pelas 16h00, um
concerto na Casa Social da Santa Casa da
Misericórdia de Pernes, no âmbito do Ano Europeu
Envelhecimento
Ativo
e
da
Solidariedade

do
Intergeracional.
Este concerto foi patrocinado pelo INATEL e teve como atuante o Coro misto do Centro de Solidariedade Social
Nossa Senhora da Luz.
Este evento teve como destinatários os utentes das diferentes respostas sociais, seus familiares, funcionários e
alguns membros da comunidade local. No total, estiveram presentes cerca de meia centena de espectadores,
que muito apreciaram esta atividade.
A Santa Casa da Misericórdia de Pernes agradece ao INATEL o facto de ter escolhido a nossa Instituição para a
realização deste concerto. Esperamos que esta seja a primeira de muitas outras iniciativas que se possam vir a
concretizar.
Maria Rodrigues
______________________.________________________________
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O vínculo de uma experiência
Há 4 anos atrás, quando escolhi a profissão
de Enfermagem sabia que abraçara um grande
desafio.

Um

desafio

que

não

se

prende

exclusivamente com a aplicação de técnicas e
procedimentos, mas também com a vertente
humana da relação, comunicação e cuidado pelos
outros.
Após a concretização de um sonho,
encontrei na Santa Casa da Misericórdia de Pernes a
primeira oportunidade de pôr em prática o que
aprendera e proporcionar a uma faixa etária
específica, a quem devo muito respeito, cuidados de
saúde essenciais.
Aquando da minha chegada, verifiquei que
esta Fundação partilha comigo alguns dos valores
que considero essenciais ao cuidado dos outros, tais como, a partilha, o convívio entre utentes, estimulação de capacidades, e
particularmente no campo da saúde – a prevenção, promoção de saúde e reabilitação. Pela identificação com estes valores e pela forma
como todos se empenham em proporcionar os melhores cuidados aos idosos, fiquei cativada pelo modo em como cada um se
preocupa em fazer o seu melhor.
Projecto aqui a possibilidade de aprender, ter diversificadas experiências como enfermeira e de construir os primeiros alicerces
de uma carreira.
Até ao momento, o balanço que faço é muito positivo. Fui muito bem acolhida pela Fundação e pelos idosos, que me
receberam com satisfação. Também a Sr.ª Provedora, o pessoal administrativo, técnico e funcionários foram incansáveis e rapidamente
se disponibilizaram a facilitar a minha integração na Fundação.
Partilho assim o desejo que é comum a toda uma equipa, o de continuar a cuidar dos utentes de forma única e personalizada
nesta Fundação, que se caracteriza pelo empenho e seriedade de todos.
Enfª Marina Martinho

Dia Mundial do Doente
O Dia Mundial do Doente foi instituído a 11 de Fevereiro de 1992 pelo
Papa João Paulo II a fim de estimular a Humanidade para a promoção
de melhores cuidados à pessoa doente.
No seu espírito estava presente a ideia de que cuidar não é apenas
fornecer cuidados terapêuticos. É, também, interiorizar os conceitos
de humanismo, de dignidade, de solidariedade, de afecto e
transportá-los para a prestação de serviços.
Como não poderia deixar de ser, esta data é celebrada anualmente na
nossa Instituição, e com maior impacto junto dos idosos do Lar de
Grandes Dependentes.
Em 2012, procurou-se desenvolver uma interacção entre utentes
autónomos e dependentes das duas estruturas residenciais, facto
que proporcionou agradáveis momentos de convívio.
“A grandeza da Humanidade determina-se essencialmente na relação

com o sofrimento e com quem sofre” (Papa Bento XVI)

Vera Torres
______________________.________________________________
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Director da Segurança Social de Santarém
visita a Instituição
O Director do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Santarém, Dr. Tiago Leite, e a Directora
da Unidade de Desenvolvimento Social daquele organismo, Dr.ª Paula Morais, visitaram a Instituição no
passado dia 11 de Fevereiro.

Os visitantes foram recebidos pela Sr.ª Provedora e pelas Técnicas do Lar de Idosos e Lar de Grandes
Dependentes.

Esta visita permitiu um conhecimento das estruturas residenciais para idosos e do seu funcionamento, mas
também de outras, designadamente a Casa Social, o Edifício Social e de Saúde e o espaço Quinta da Torre.
De salientar a disponibilidade, tanto da Segurança Social como da Instituição, para continuarem a
desenvolver uma parceria activa e efectiva.
Foram elogiadas as estruturas de que a Instituição dispõe, assim como a relevância desta no contexto
regional.
Vera Torres
______________________.________________________________
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Carnaval 2012 na Quinta Nova
Carnaval é, por tradição, a quadra da folia e animação que contagia desde
os mais novos aos mais velhos. Este ano a actividade de carnaval contou
com um espectacular local de acolhimento para as várias Instituições de
apoio á 3ª Idade do Concelho de Santarém.
Numa tarde soalheira, o brilho, a cor, muita fantasia e criatividade, deram
lugar a um super baile de carnaval.
O baile realizou-se nas Instalações da Quinta Nova, Comeiras de Baixo, a
quem desde já queremos deixar expresso o nosso agradecimento, por
toda a simpatia e disponibilidade. Bem hajam!
Entre o salão de convívio e o salão de baile, os idosos divertiram-se de
uma forma saudável, colocaram a conversa em dia e dançaram com toda
a pompa e circunstância. Encontramos muitas fantasias e criatividade num
trabalho apelativo ao sorriso e alegria!
A Misericórdia de Pernes apresentou-se com um grupo muito colorido e
diversificado. É de frisar que cada utente interessado nesta actividade
escolheu, pessoalmente, o seu disfarce. Todos estavam bonitos e elegantes,
mas tenho de salientar o nosso campino, o Sr. Albano, que ostentava
orgulhosamente a faixa preta na cintura, que pertencera em tempos ao seu
sogro; que ternura!
O baile prolongou-se pela tarde dentro e quase na recta final somos
surpreendidos pelo utente Manuel Custódio, que se juntou ao Sr. do
Instrumental e cantou varias canções de carnaval, para alegria de todos.
Mais uma vez a nossa Instituição registou um momento de originalidade.
Para o ano outro Carnaval nos espera!
Ana Jorge

Cumplicidades.... Homenagem à Mãe
Entre uma mãe e uma filha há sempre
pequenas
histórias
que
ficam
guardadas entre si.
O tempo passa e o que há muito
tempo não se contava, por isto e por
aquilo, hoje são recordações de
momentos de ternura únicos, bonitos
de se partilhar.
Recordo o dia em que fui acompanhar
a minha mãe aos tratamentos para a
asma às termas de Caldas de
Felgueira. Tinha nove anos. Para mim
era um passeio de quinze dias!
Andar de comboio era qualquer coisa
nunca antes vista!
Lá fomos, eu, feliz da vida! Contei as
estações, li os seus nomes e anoteios num pedaço de papel para não
esquecer. O entusiasmo era enorme
e maior se tornou quando avistei o
Rio Mondego! Tanta água! Tanto
verde! E que grande ponte!
Quando chegámos à estação de
Canas de Senhorim apanhámos um

táxi para as termas de Felgueira.
Achei tudo tão diferente da minha já
distante terra. Em vez de oliveiras,
havia altos pinheiros, as casas não
eram caiadas de branco mas de
pedra escura, a água corria pelas
ruas e tudo à volta era verdinho.
Ficámos alojadas na pensão D.
Alzira. Senti-me importante. Convivi
com pessoas que falavam muito bem
e vestiam de forma muito elegante.
Num desses dias, uma senhora muito
bem-parecida, pediu-me para ir aos
Correios fazer um depósito em
dinheiro. Lá fui muito receosa, mas ao
mesmo tempo orgulhosa pelo voto de
confiança. Fui, então, recompensada
pela dita senhora com vinte e cinco
tostões. Corei de vergonha, mas, no
fundo, fiquei muito feliz por saber que
poderia ajudar nas despesas da
minha mãe. No entanto, a senhora
quando me agradeceu disse-me que
era para comprar uma boneca.
Timidamente, disse obrigada, olhando
para o chão.

______________________.________________________________

Jornal “ A Voz”

Assim que pude desatei a correr até
chegar ao pé da minha mãe. Conteilhe tudo, tim tim por tim tim, sem
nunca esperar que me fosse comprar
a boneca.
A
maioria
das
meninas
que
acompanhavam os pais nas termas
tinha a tal boneca que me encantava.
A minha mãe ficou muito contente
com o dinheiro e, claro, com a minha
atitude e guardou-o na bolsa.
Estávamos a chegar ao fim da estadia
quando, de forma inesperada, a
minha querida mãe me disse: - Vá,
vamos comprar a boneca! Eu nem
queria acreditar! Aquela boneca de
plástico, com toucado e de unhas
pintadas como as senhoras finas e
que as meninas de bem tinham,
também seria minha!..Obrigada Mãe!
Floripes Prudêncio Oliveira
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S.C.M.PERNES recebe visita do Sr.
Vereador Ricardo Gonçalves
No passado dia 03 de Janeiro de 2012, a Santa Casa da Misericórdia de Pernes foi visitada pelo Sr. Vereador Ricardo Gonçalves, do Pelouro da Acção Social da
Câmara Municipal de Santarém, que pretendia conhecer o funcionamento da Instituição, as suas respostas sociais, os seus projectos e também as suas
dificuldades.

Integrou a sua comitiva, entre outros, a Dr.ª Elisabete Filipe, Chefe de Divisão de Acção Social da autarquia.
A recepção foi efectuada pela Sr.ª Provedora, M.ª Anjos Patusco, pelo Secretário, Guilherme Isidro, por outros elementos da Mesa Administrativa e Directoras
Técnicas das Estruturas Residênciais de Idosos.
Dada a proximidade ao Dia de Reis, os utentes cantaram as Janeiras para os visitantes, ao que se seguiu um almoço no refeitório do Lar e, posteriormente, o
visionamento de um filme na Casa Social sobre as actividades desenvolvidas ao longo do ano de 2011.
O Lar de Grandes Dependentes não foi esquecido, tendo sido dado a conhecer o serviço prestado naquela Unidade, assim como as instalações já concluídas que
aguardam oportunidade para poderem vir a funcionar.
O Sr Vereador e restante comitiva conheceram ainda o espaço Quinta da Torre, onde funciona o novo Edifício Sede da Instituição, a Provedoria e as Residências
Unifamiliares.
Esta visita procurou criar sinergias entre a Instituição e o Município de Santarém, pelo que o objectivo foi plenamente alcançado.

Vera Torres

Coragem

L

i recentemente um discurso
que ao terminar, dizia
“Quando o povo tem fome
o Rei não pode comer faisão”.
Subentende-se que não pode
moralmente comer faisão.
Daqui leva-nos à crise tão falada e
escrita. Pois bem, para os ricos
nunca há crise e para os pobres há
sempre crise.
Os portugueses têm esperança e
são corajosos mas precisam de
massa crítica, de ter dimensão.
Têm de somar e não diminuir. Não

há os das ilhas e os do continente,
os do norte e os do sul, os desta cor
e os de outra. A divisão
enfraquece.
Do
total
dos
portugueses, os de nascimento e os
de coração, saíram e sairão os
nossos notáveis em todos os
domínios: da cultura, da ciência,
da coragem, da persistência, da
iniciativa, da criatividade, das
artes, do desporto, etc e da
solidariedade.
De solidariedade os portugueses
têm grandes exemplos. Isabel de

______________________.________________________________
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Aragão, a Rainha Santa Isabel
casada com D. Dinis que dava aos
necessitados tudo o que podia, o
Santo Nuno Álvares Pereira que
deu tudo o que possuía aos que não
tinham nada e Rainha D. Leonor
que criou as Misericórdias que
tanto bem fizeram e fazem, de tal
modo que os que a ela recorriam
diziam “Aquilo é uma santa casa”
Que haja coragem para não deixar
perder a esperança.
Carlos Lopes
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Voluntariado
Sou voluntária
Olá,
Chamo-me Iolanda e moro na vila de Pernes.
Hoje vim falar do meu voluntariado na Santa Casa da
Misericórdia de Pernes.
Eu tenho aprendido imenso, feito imensos amigos e vim para
junto da Ana que trabalha na Santa Casa da Misericórdia com
os utentes.
Conheci a realidade do lar, no que diz respeito às várias
atividades, pois os idosos têm ocupação durante todo o dia.
Basta quererem…
O 1º contacto foi com a Ana e é com ela que fiz a 1º grande
amizade. Comecei a fazer voluntariado com a atividade “ Baú
das Letras”, onde ajudava as idosas a escrever.
Fazia
2
vezes
por
semana
(3º
e
5º).
Agora faço de 2º a 6º e faço já outras atividades: “Baú das
Letras”, apoio à ginástica, apoio ao almoço e lanche, apoio aos
trabalhos manuais, apoio ao tempo de oração, etc…
Tento ser carinhosa para todos, ajudar quando é preciso e dar
atenção aos pormenores, que fazem toda a diferença.
Teria pena se me fosse embora, mas felizmente não tenho que
ir.
Gosto de partilhar a minha alegria, sentir-me útil. Tento dedicarme ao máximo e espero continuar aqui muito tempo.
O meu horário é 2º de manhã, 3º todo o dia, 4º de tarde porque
tenho aulas de manhã, 5º de manhã e 6º todo o dia.
Se me perguntarem se sou feliz, digo que sim, se me
perguntarem se quero ficar, digo que sim, mas se perguntam se
quero deixar de fazer voluntariado, digo que não. É como uma
2.ª casa e eu sinto-me bem aqui, junto dos avós e dos amigos
que já conquistei.
Divirto-me imenso e quero partilhar ao mundo o que realmente
sinto.
Eu só quero uma coisa na vida: Ser voluntária até puder.
Desde já agradeço à Sra. Provedora a oportunidade que me
deu.

Dia do Pai – 19 de Março
A 19 de Março comemora-se em Portugal o
Dia do Pai, associado a S. José, esposo da
Virgem Maria e pai adoptivo de Jesus.
A comemoração do Dia do Pai pode ser mais
antiga do que se pensa.
Há quem afirme, e para tal tenha
fundamentos, que a mais antiga manifestação
de homenagem aos pais tenha surgido há
mais de mil anos, na antiga Babilónia.
2000 anos a.c., um jovem rapaz de nome
Elmesu escreveu, numa placa de argila, uma
mensagem para o seu pai, desejando saúde,
felicidade e muitos anos de vida.
No Ocidente a instauração do dia do pai teve
origem nos Estados Unidos em 1909.

A data escolhida para homenagear o pai não
é a mesma em todos os países. Aqui, no
Concelho de Santarém, associa-se o dia de
São José ao Feriado Municipal, dando relevo
aos trabalhadores de madeira desta região.
José, marido de Maria, pai de Jesus,
simboliza o esposo e pai justo, compreensivo,
amoroso que todos nós desejamos ter.
Também eu tive um pai José, que perdi para a
vida, mas que está sempre vivo no meu
coração.
Também este pai José era justo, honesto,
amoroso e com dose alargada de boa
disposição.
A toda a família deixou uma vincada marca de
educação e respeito para com os outros e o
mundo.

______________________.________________________________
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Recordamo-lo com ternura. Tal como São
José, um homem simples, humilde, mas com
muita sabedoria.
É muito bom ter um pai que seja o mentor da
nossa vida, sentir e dizer-lhe: és o melhor pai
do mundo! Ofereço-te paizinho todo o meu
amor.
Desejo que todos os pais façam por o merecer
e que todos os filhos saibam amar e respeitar
o pai que têm.
Esta é uma homenagem que eu faço ao meu
pai no dia de todos os pais.
Também aqui, no nosso Lar, se festejou o dia
do Pai, com prendinhas preparadas com amor
e carinho pela nossa Ana, para homenagear
os nossos velhotes paizinhos.
Céu Martins
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Lar de Pernes, comemora o Dia da Mulher
No dia 8 de Março, um grupo de Senhoras
do Lar da Misericórdia de Pernes
reuniram-se na sala de convívio do Centro
de Dia / Casa Social, para viverem em
saudável partilha, o Dia da Mulher. As
utentes foram surpreendidas com um
lanche, preparado pela Ana e pela
estagiária Alexandra.
A sala estava decorada em tons de rosa e
nas mesas mimos para todas.
O lanche convívio decorreu com muita
alegria e animação. O chá, servido com
todo o requinte, foi acompanhado por
deliciosos biscoitos que fizeram as delícias
de todas elas.
A tarde decorreu em alegre convívio,
como testemunham algumas utentes, na
primeira pessoa:
“ ...eu, gostei da surpresa e de poder
comemorar o Dia da Mulher...” - Santana
Rodrigues
“...fiquei encantada com a decoração do salão de chá. Estava linda!...” - Fernanda Letria
“...ao entrar, imaginei-me numa sala de hotel...” - Maria dos Anjos Duarte
“...gostei da surpresa. Foi bom...” - Maria Ascensão
“...gostei muito do convívio e da decoração. Foi muito bom...” – Zulmira Piedade
“...Não podia ter sido melhor, todo o convívio que houve, neste Dia da mulher. Rimos a valer e a estagiária Xana , ajudou
à festa...” - Leonor Prudêncio
“...foi um convívio muito agradável, que não se esquece com facilidade, pois o convívio alegra – nos e os mimos, fazem –
nos bem...” Mariana Martiniano
“ estou grata por tudo: pelas surpresas, pelas pessoas amigas e pelo bom gosto de todas as actividades...” - Maria Júlia
Nunes
“...desejo que para o ano, o Dia da Mulher, se repita com a mesma boa disposição, chá, bolinhos e alegria no coração...” Eugénia Vicente
Ana Jorge

Maio – Mês de Maria
Neste mês dedicado a Nossa Senhora de Fátima, um
grupo de utentes do Lar desloca-se à Igreja da
Misericórdia todas as quintas-feiras, pelas 21 horas. Em
conjunto com a comunidade paroquial, medita o terço.
O grupo tem o cuidado de ornamentar o espaço, entoar
cânticos e meditar os Mistérios. Os idosos são acolhidos
por todos com muito respeito e carinho.
Exposição de Terços Marianos
Este ano, realizámos no Lar, uma exposição de terços,
durante a semana comemorativa da 95ª Aparição de
Nossa Senhora, em Fátima.
Era constituída por 30 Terços e algumas Dezenas, feitos
em diferentes materiais, vindos de vários lugares, como:
Jerusalém, Brasil, França, África entre outros.
Havia também alguns terços elaborados pelas mãos das
próprias idosas, no ateliê de bordados.
A exposição foi visitada por utentes do Lar, seus familiares
e colaboradores desta Instituição.
A ideia desta exposição foi sugerida pelos idosos.
Ana Jorge
______________________.________________________ Jornal “ A Voz”
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PROJECTO + SOL
Um projecto, uma realidade
O Projeto +Sol continua a provocar sorrisos e ternura entre os alunos
da turma do 3ºA da Escola Básica Elias Garcia, e os idosos do Lar I da
Santa Casa da Misericórdia de Pernes.
Durante o ano letivo foram muitos os momentos de partilha e
intercâmbio que ficaram registados nos testemunhos de alunos.
Os nossos queridos avós de Pernes
Eu não tenho avó materna nem avô paterno, mas fiquei a ter
muitos, porque no Lar de Pernes estão avós muito bonitos e divertidos.
Em cada mês entregaram à minha turma prendas
espetaculares, como por exemplo: o Menino Jesus, o ovo de avestruz
pintado com as minhas cores preferidas, um filme…
Tenho pena de não vos poder conhecer pessoalmente e de
conhecer a vossa vila lindíssima. Mas vamos continuar a mandar
prendas giríssimas para vocês!
Nós sabemos que os nossos avós nos adoram, por isso vamos
tentar fazer um vídeo como aquele que vocês nos mandaram e onde
nos mostraram, todas as atividades que desenvolvem no Lar.
Eu quero dar os parabéns à Santa Casa da Misericórdia de
Pernes por fazer 425 anos este mês.
Queria agradecer aos idosos, à Diretora Técnica Dr.ª Alice, à
animadora Ana e à Sr.ª Provedora Maria dos Anjos Patusco, por terem
participado neste projeto que toda a turma adora.
Fiz este texto com simpatia, alegria e amor para vocês.
Beijinhos do vosso neto Pedro Ribeiro
Os nossos avozinhos de Pernes
Olá avozinhos! Eu gostava de vos conhecer pessoalmente e de
vos dar muitos abracinhos e beijinhos.
Sabem uma coisa? Nós recebíamos as vossas prendas com
felicidade, mas antes de abrirmos as encomendas ficávamos curiosos e
ansiosos, porque não fazíamos ideia do que seriam as surpresas.
Eu achei muito divertido fazer prendas para vocês e receber as
vossas prendas foi maravilhoso! A prenda que eu gostei mais foi o ovo
de avestruz.
Obrigada avós de Pernes, Diretora Técnica Dr.ª Alice,
animadora Ana e Sr.ª Provedora Maria dos Anjos Patusco, por terem
aceitado participar no nosso projeto + Sol.
Queria dar os parabéns à Santa Casa da Misericórdia, o vosso
Lar já tem muitos anos!
Com vocês queridos avós aprendi a conviver e a divertir-me
mais com os idosos.
Beijos da neta Eunice Prazeres

Prof. Vanda Jorge
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Assembleia Geral
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PERNES

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2011
Realizou-se mais uma Assembleia Geral de associados, desta vez para apresentação, discussão e
votação do Relatório de Atividades e das Contas relativas ao ano transacto e - além de outros assuntos de
interesse para a vida da Instituição – também para deliberar sobre a autorização a conceder à Mesa
Administrativa para proceder à venda de prédios recentemente doados por Manuel Batista Sousa e
mulher, Glória Rodrigues Correia.
Estiveram
presentes
57
associados, número muito razoável, já
que, como considerou o Presidente da
Mesa da Assembleia, aquele não seria o
melhor dia para a reunião, atendendo a
que àquela hora decorria em Lisboa
uma
manifestação
nacional
de
freguesias,
mas
havia
prazos
e
formalidades legais a cumprir, sendo
difícil conciliar todos os interesses.
Coube à Direção apresentar de
viva voz o Relatório de Atividades,
sintetizado
na
parte
relativa
às
Atividades Recreativas e Socioculturais,
bem como no que se referia às
Instalações
e
Equipamentos,
aos
Recursos Humanos, ao Património
Imobiliário, Arrendamento e Obras e
ainda ao relacionamento associativo,
enquanto
a
situação
económicofinanceira da Instituição, foi apresentada pelo técnico responsável e documentada com a projeção de
gráficos e quadros, sendo referidos aspetos comparativos a nível de Resultados dos últimos anos e da
repartição de custos e proveitos de acordo com a origem e realçado o desempenho atingido a nível da
Execução Orçamental, tanto na parte da Conta de Exploração, como na dos investimentos realizados. Foi
também salientada a elevada dimensão dos Capitais Próprios e o valor quase insignificante do Passivo,
bem patentes no Balanço de 2011.
Também o órgão de fiscalização deu a conhecer aos associados o teor do respetivo Parecer, que
recomendava a aprovação do Relatório e Contas em apreço e que, aliás, foram aprovadas por
unanimidade e aclamação.
Também a Proposta da Mesa Administrativa, para que a Assembleia Geral autorizasse a venda de
imóveis, foi aprovada por unanimidade. Tratava-se de três terrenos – 2 rústicos e um para construção
(este, no concelho de Loures) - os quais, como era referido nos considerandos da proposta, não tinham
características que lhe pudessem conferir interesse para o desenvolvimento da atividade da instituição.
A parte final dos trabalhos foi preenchida por diversas informações prestadas pela senhora
Provedora, destacando-se a problemática bem atual dos apoios alimentares de emergência, prevendo-se
o envolvimento da Misericórdia através da criação de uma Cantina Social em Pernes e, também, uma
referência à atenção especial que iria ser dada à possibilidade de abertura de outro piso do edifício do Lar
de Grandes Dependentes.
Registaram-se ainda intervenções de alguns associados, com sugestões e pedidos de
esclarecimento, que foram devidamente respondidos e, no final, houve ainda oportunidade para os
presentes assistirem à projeção de um documentário fotográfico sobre atividades e utentes dos lares da
instituição.
______________________.________________________ Jornal “ A Voz”
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Via-Sacra Partilhada
Sendo prática do grupo de jovens do 11º volume de catequese da nossa paróquia, a
visita ao Lar de Idosos, realizámos durante a Quaresma uma Via-Sacra partilhada.
Reunimos o grupo na Igreja da Misericórdia e fomos ao encontro dos “nossos avós”.
Já nos aguardavam com muita expectativa e o reencontro, foi uma ternura.
A Via-Sacra que vivemos em conjunto, foi a da Luz e das palavras. Este foi um
momento único, onde idosos e jovens partilharam as 14 estações da Via-Sacra, com
cânticos, leituras, gestos e orações.
No centro da sala, foi surgindo uma cruz de luzes e palavras, que faz nascer em
todos nós, um sentimento de maior proximidade, alegria e paz.
Após a vivência deste momento, o grupo ofereceu uma moldura com uma mensagem
para os idosos, a qual, eles muito gostaram e colocaram na sala para que todos
tivessem a possibilidade de a ler e apreciar. Foram deixadas também, lembranças
para a Sr.ª Provedora e para a Directora Técnica do lar.
Chegou o momento de ternura final, em que duas avós se viram mimadas pelos seus
netos. A avó Santana, enterneceu-se com o carinho do neto Manuel e a avó Maria do Livramento, muito comovida, mais feliz, abraçou a sua neta Raquel.
O grupo, sentiu-se tão bem acolhido, que sem pressa, permaneceu na sala verde realizando jogos da mesa.
Os jovens, manifestaram desejo de voltar ao lar no mês de Maio, para meditarem o terço em conjunto.

A catequista do 11º volume
Maria da Graça Corte-Real

Misericórdia de Pernes recebe Peregrinos da
Misericórdia de Amadora
Como é de tradição no mês de Maio, as pessoas deslocamse a Fátima para as celebrações do dia 13, que este ano
assinala os 95anos da primeira aparição na Cova da Iria.
Um grupo de pessoas pertencentes à Misericórdia da
Amadora pediu a colaboração da nossa Instituição, e, mais
uma vez, a Sr.ª Provedora não disse que não. No dia 11,
pelas 19horas, este grupo chegou depois de uma longa

caminhada, usufruíram dos nossos balneários
pernoitaram nas nossas instalações na Casa Social.

e

Agradeceram a disponibilidade por parte da Instituição, e
em especial à Sr.ª Provedora, deixando o convite para
visitar a Santa Casa da Misericórdia da Amadora quando
fosse oportuno.
Sónia Borralho

425º Aniversário da S.C.M. Pernes
No próximo dia 26 de Maio, a S.C.M. Pernes
comemora os 425 anos de existência.
A comemoração deste aniversário, embora
programada de forma simples e discreta, está
imbuída de um sentido de realização por mais
um ano ao serviço da comunidade, de onde se
destaca um trabalho notável na concretização
das obras de misericórdia que estiveram na sua
génese.
Esta é uma Instituição cujo papel não se
esgotou no tempo e, pelo contrário, vê
aumentada a sua importância pela crise que
vivenciamos actualmente no nosso país.
De forma a homenageá-la convidam-se todos
os irmãos, associados, utentes e colaboradores
a marcarem presença neste aniversário.
Vera Torres
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