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Editorial

Estamos a terminar mais um ano, e este é
o momento para reflectir com serenidade,
mas realismo, no ano que se aproxima.
Se em 2012 a palavra de ordem foi
austeridade nacional, 2013 afigura-se
igualmente como um ano de dificuldades
acrescidas para todos.
A Instituição não é imune ao contexto em
que está inserida, pelo que o rigor, a
contenção
e
a
sustentabilidade
continuarão a estar no nosso horizonte.
Apesar de conscientes das contigências
próprias de um período como este, não
deixaremos de ter esperança. E de dar
esperança aos que nos procuram.
E é esta a mensagem que gostaria de
deixar a todos os membros dos órgãos
sociais, irmãos, associados, utentes e
colaboradores da Instituição.
Aproveito a oportunidade para vos
convidar a estar presentes na Festa de
Natal que se irá realizar no dia 22 de
Dezembro, na Casa Social, pelas 14h30.
Votos de um Feliz Natal e um Ano de 2013
com Saúde, Paz e Amor.
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Lar de Grandes Dependentes
Testemunho de uma utente
Quando cheguei a Pernes, há 7 anos e meio, não pensei que iria
precisar, tão cedo, da ajuda do Lar da Misericórdia.
O mês passado efectuei cirurgia à anca, e vim para o Lar para
recuperar. Quando cheguei ao Lar, Unidade Grandes Dependentes,
senti calma e paz.
Não consigo agradecer suficientemente ao pessoal do Lar, tanto os
que trabalham no período de dia, como no período da noite.
São um grupo de senhoras felizes (“happy ladies”), competentes e
que, obviamente, adoram o seu trabalho.
Precisava apenas de tocar a campainha e estava lá alguém, com
cara sorridente, para ajudar.
Toda a minha estadia foi maravilhosa. Muito obrigada por tudo, a
cada uma de vocês. Obrigada também à minha família e amigos,
que vieram visitar-me.
No futuro, não hesitarei em chamar ao Lar de Pernes a minha
“segunda casa”.
Gostaria de aproveitar a oportunidade para desejar a todos um Feliz Ano Novo, com Saúde. E que permita continuação de um bom
trabalho.
Obrigada!

Anne Julia Poulton (Texto traduzido)

Óbitos

Novos Residentes
Nome

Idade

Localidade

Resposta social

Nome

Data do Óbito

Zulmira Piedade Ruivo

94 anos

Pernes

Lar de Idosos I

Fernando Batista

02-06-2012

Joaquim F. Salvador

74 anos

Ferreira Zêzere

Lar de Idosos I

Gertrudes Carvalho

05-06-2012

Maria Rosa Ramalho

91 anos

Arneiro Milhariças

Lar de Idosos I

Manuel Júlio Ferreira

11-07-2012

Amália Nunes Paz

91 anos

Pernes

Lar de Idosos I

Maria Natividade Vieira

19-07-2012

António F. Tomás

95 anos

Pernes

Lar de Idosos I

Belmira Santos

14-08-2012

M.ª Carlota Lúcio

81 anos

Pernes

Lar de Idosos I

João Ferreira Pereira

05-10-2012

Fernando Pereira

91 anos

Vaqueiros

Lar de Idosos I

António Francisco Tomás

11-10-2012

Eugénia Pereira

86 anos

Vaqueiros

Lar de Idosos I

Lídia Santos

69 anos

Pernes

Lar de Idosos I

Raul Ferreira

78 anos

Pernes

Lar de Idosos I

José Carreira

84 anos

Pernes

Lar de Idosos I

Otília Mota Ferreira

72 anos

Casével

Lar de Idosos I

Maria Aurora Caetano

84 anos

Pernes

Lar de Grandes Dependentes

Anne Júlia Poulton

77 anos

Pernes

Lar de Grandes Dependentes

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

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

______________________.________________________________
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Maria Manuela da Silva Ribeiro (1957-2011)
(Nelinha)

No dia 02 de Novembro de 2012, dois dos
residentes do lar de Idosos, o Sr. Dionel e a
esposa, Dª Ester, foram visitados pelo Sr.
Afonso.
A razão desta visita prendia-se com facto do
Sr. Afonso estar de passagem por Pernes e
ter resolvido saber destes dois conhecidos, de
quem nada sabia, faz já muito tempo. O casal
era amigo de uns amigos que já faleceram
(Sr. Ribeiro e família).
Quando abordei o visitante, que não conhecia,
apercebi-me que o mesmo se mostrava
interessado em saber do casal que tinha vindo

visitar, mas também estava empenhado em
saber sobre a biblioteca da nossa Instituição,
“Maria Manuela da Silva Ribeiro”.
Questionei-o então sobre este interesse, ao
que vim a saber que o Sr. Afonso fora grande
amigo da Dª Manuela Ribeiro, conhecendo-a
bem a ela e todo o seu percurso de vida.
A amizade não foi esquecida, prova disso foi o
facto de ter ido à sua campa, que está no
cemitério da Abrã, depositar-lhe flores,
naquele dia, daí a sua passagem por Pernes.
Levei-o depois a visitar a biblioteca, tendo
ficado feliz por a Instituição ter feito tão belo

trabalho com o espólio da Dª Manuela Ribeiro,
que nos foi doado pelos seus pais.
Atrevi-me a pedir-lhe que escrevesse um
artigo para este jornal, sobre a vida da Dª
Manuela Ribeiro, para que todos nós
pudéssemos saber um pouco mais sobre esta
senhora cuja memória mantemos bem viva
nesta Instituição.
Ao Sr. Afonso o meu bem-haja por este
contributo, que abaixo se dá a conhecer.
Obrigado!
Mª Rodrigues

Identificação
Filha de António Carvalho Ribeiro e Amélia da Silva Ribeiro, naturais da Abrã, e
residentes da SCMP desde 2002 até ao respectivo falecimento.
Licenciada em Ciências Biológicas pela Faculdade de Ciências da Lisboa.
Vocação profissional: Área da Saúde Humana.
Actividade profissional: Análises clínicas.

Carreira profissional
Investigadora na Faculdade de Ciências de Lisboa, tendo publicado trabalhos
científicos.
Analista em Laboratório de análises em Odivelas, do qual veio a tornar-se proprietária
e que veio a transferir para Lisboa e a ceder para uma grande empresa.
Analista no Instituto Português de Oncologia.

Gostos pessoais
Actividades culturais (cinema, música, artes visuais).
Leitura de bons livros (saúde, antropologia, literatura, viagens), tendo vindo a
constituir uma notável biblioteca.
Viagens de natureza cultural (viajou bastante, quer no continente europeu, quer no
continente americano).

Passatempos
Fazia a montagem dos vídeos que efectuava em viagens e eventos culturais.

Memórias predilectas da juventude
O convívio com as amigas da Abrã, durante as férias grandes.
Os passeios ao monte da Guarita.
As Festas da Abrã.

Traços característicos
Tinha muita preocupação com o bem-estar e saúde dos pais.
Defendia, e praticava, a alimentação e regímen saudáveis.
Estava sempre disponível para dar apoio às pessoas amigas.
Emanava energia e criatividade em suas intervenções.
Demonstrava notável força de vontade face às contingências.
Enfrentou com dignidade e estoicismo a inexorável doença que, em um ano, a vitimou.

Memória
Em memória da Nelinha fizeram seus pais dádiva, à Santa Casa da Misericórdia de Pernes,
de sua biblioteca e de seus artigos pessoais, tendo o referido espólio constituído
o núcleo original da presente Biblioteca
______________________.________________________________
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Fados de S. Martinho
No passado dia 12 de Novembro, festejámos o S. Martinho, com diversas
atividades ao longo do dia.
A ocupação faz parte da condição humana e é fonte de equilíbrio e
satisfação. Sendo assim, tentamos sempre organizar atividades, que para
além de ocupar os idosos, também os surpreendam.
Este ano, ao lanche, onde não faltaram as castanhas e a água – pé, criámos
um canto dedicado ao fado.
Num ambiente totalmente fadista, intitulado: “ Silêncio que se vai cantar o
fado”, apresentaram – se no evento quatro fadistas da “prata da casa”.
Deu início à sessão o Sr. Manuel Cadima, seguido pela D. Lídia Santos, Sr.
António Maria e, para finalizar, a vogal da Mesa Administrativa Andreia
Vidal. O nosso dia de S. Martinho foi assim marcado pela originalidade e
qualidade das apresentações. Para o ano esperamos novas surpresas!

Ana Jorge

Visitas ao “Museu Memórias”
A Escola D.Manuel I esteve mais uma vez envolvida no Projecto
Comenius “Educação de jovens eco cidadãos... para o nosso
planeta, a Terra”, desta vez com escolas da Polónia, Espanha e
Lituânia. O encontro desenrolou-se entre os dias 20 e 24 de
Fevereiro, durante o qual visitaram o Núcleo Museológico e
Etnográfico “Museu Memórias” da S.C.M.P..
Os participantes da Escola da Lituânia, ao perceberem que a nossa
secção de Numismática já era de dimensões consideráveis e não
constava um exemplar do seu país, fizeram uma oferta de uma
moeda da Lituânia, que já faz parte do espólio do núcleo
museológico.
O Agrupamento de Escuteiros de Pernes incluiu no seu roteiro da
“Caminhada pela Vila” o Núcleo Museológico, onde estiveram presentes escuteiros e comunidade participante.
Inês Duarte

Santos Populares 2012
O mês de Junho afigura-se sempre como um pretexto para a diversão:
no dia 13, com o Santo António, no 24, com o São João e no 29, com o
São Pedro.
À semelhança do que acontece um pouco por todo o país, a Instituição
não esquece estas datas e comemora-as com tradição – sardinha
assada, manjericos, versos populares...
Várias atividades se desenrolaram nas Estruturas Residenciais para
Idosos, designadamente desfile de marchas populares, trono a S. João e
o visionamento do Filme “Canção de Lisboa”, na Casa Social.
De destacar que, no dia de S. António, as Instituições de Apoio a Idosos
do Concelho de Santarém, sob a organização da Associação de
Solidariedade Social e Melhoramentos de Amiais de Baixo, se reuniram
na Casa do Povo daquela localidade.
Não faltou o desfile de marchas populares, em que se verificou o esmero
e dedicação à actividade, patente nas indumentárias e nas coreografias.
Os nossos idosos, apresentaram-se coloridos e bem-dispostos, encarnando o verdadeiro espírito de comemoração dos santos
populares.
Seguiu-se depois o almoço, onde não faltou o caldo verde e a sardinha assada. Delicioso!
Para terminar, foi possível um momento de animação musical, em que todos deram um pezinho de dança. Viveram-se momentos de
pura descontracção e entretenimento.
Vera Torres
______________________.________________________________
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Regresso da missão de
serviço na Índia Portuguesa
(Recordações de Manuel Júlio Ferreira, Sargento)
O Sargento Manuel Ferreira esteve no Lar de Idosos cerca de uma década e deixou-nos recentemente. Ofereceu
ao Museu Memórias uma belíssima balança romana.
Com ele conversei algumas vezes. Li o seu relato do regresso da missão de serviço que cumpriu na Índia.
Como homenagem considero relevante divulgar as suas recordações em que, há mais de meio século, nos
descreve, na primeira pessoa e no momento, uma viagem que enriquece o nosso conhecimento. Relata, sem dar
por isso, a alimentação a bordo, a emoção da partida, a emoção de cruzar um outro navio nacional, o que eram
as previsões meteorológicas naquele tempo, os abastecimentos do navio durante o trajecto (a água, os legumes
e o óleo para as máquinas), o pequeno comércio que se fazia à volta do navio quando este fundeava, a
tempestade a bordo, etc.
Da minha parte o meu OBRIGADO
Carlos Silva Lopes

GOA – 23/11/1955
Embarquei no Porto de Mormugão, Índia Portuguesa, a bordo do paquete "Quanza"
pelas 14 horas do dia 22 de Novembro de 1955.
Fiquei instalado na coberta em beliches de 3ª classe, bem assim todos os colegas
da bateria.
Jantei a bordo a primeira de uma série de refeições, que, se Deus quiser, hei-de
comer a bordo deste barco que me parece mais confortável do que o "Moçâmedes”
que me trouxe ao porto donde hoje, felizmente, penso partir.
Todas as horas de saudade, os bons e os maus momentos, vão ser em breve
compensados pelo alegre e comovido abraço da nossa família. Coragem pois para
que estes dias de viagem se passem e para que a travessia dos mares, talvez um
pouco bravos nesta altura do ano, não nos tirem a coragem e ansiedade que em
nossos peitos albergamos nestes quinze meses e vinte e três dias.
Dia 23: - Pelas 10 horas partirá finalmente este barco do qual tenho boa impressão
– veremos o resto da viagem.
São 09 horas; o cais está apinhado de tropas que vêm dizer o último adeus para
aqueles que partem para Portugal e, talvez 93 por cento, para a vida civil.
Do barco partem muitas serpentinas de bombas, que logo começam a estalejar,
apenas são largadas das mãos dos mais entusiasmados, ou talvez daqueles que se
lembraram de as comprar em Margão, Pondá, Pangim, Vasco da Gama, enfim em
todas as terras desta tão árida de Goa, às quais talvez, mais com as bombas do que
pelas recordações do passado, diziam muitos o adeus para sempre.
Quando pelas 10 horas o barco dá três fortes apitos, começaram as lágrimas a
deslizar pelas faces daqueles que ainda
tinham resistido e recebem-se ainda,
mais uma vez, as derradeiras
recomendações para os pais, tios, noivos,
conhecidos e demais familiares.
Assim, o barco se afasta com rumo a
Damão, a terra dos actuais mártires e Diu
a terra dos nossos antanhos heróis.
Dia 24: - Depois de uma noite, a primeira,
passada no mar e, pelas 12 horas, o barco
lançou ferro em frente de Damão. Ficou a
10 milhas da costa, só nos sendo
permitido ver as praias e uma vila à
beira-mar, pois a distância nada mais nos
______________________.________________________________

deixava identificar.
Já de noite, começou a embarcar a bateria de Évora, que durante 8 meses teve o
seu quartel ao pé do nosso; em Bogmaló.
Deitei-me no fim de cumprimentar os primeiros conhecidos que apareceram e, pela
manhã, soube que o barco tinha partido com rumo a Diu pelas 23 horas.
Dia 25: - Logo pela manhã, mal rompia a alva, já todos estávamos a pé para ver Diu
aparecer no horizonte. Pelas 07 horas lá se vê ainda indistinta e pelas 08 horas
fundeámos perto de terra, mesmo em frente da fortaleza. Lá se via a cidade,
pequena é certo, mas tudo muito pintadinho. Lá estavam as duas bandeiras das
quinas, símbolo da presença de Portugal; uma na fortaleza e outra, mais além, para
a nossa esquerda.
Não mais poderei esquecer, as três igrejas (à esquerda a igreja de S. Vicente de
Paulo) que foram, pelos nossos antepassados, erigidas ao pé das velhas muralhas.
Quem sabe se mais perto dos seus redutos e nas horas mais difíceis, à vontade,
poderem rezar. Mais longe também para a nossa esquerda, duas torres de um
grande convento. Segundo me disseram este fica perto do aeródromo.
Detenho ainda a vista nas muralhas! Quanto apreciei a construção desta fortaleza!
Qual não terá sido o esforço que os nossos antepassados fizeram para a erguer e
manter através dos tempos.
Do lado direito não me foi possível saber donde era a fronteira; mas lá se via do
lado esquerdo, uma larga vala: dum lado, o posto policial da União Indiana e do
outro, mais pequeno é certo, como para simbolizar a força, o nosso. Aquele escuro,
o nosso caiado de amarelo que contrastava com o azul reflectido nas águas do mar,
da cidade e o branco enegrecido pelos séculos da nossa fortaleza.
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Já o esperava, pois nós, os Portugueses, em tudo temos brio e somos diferentes,
mas confesso-me admirado do estado da fortaleza. As muralhas, sem a mais ligeira
brecha que denunciasse os séculos que por elas passaram e os ataques que
sofreram.
Aqui embarcaram alguns soldados da bateria de Évora que tinham ficado adidos à
nossa, aquando da partida da mesma para Damão, que há pouco vieram do Paquete
Lúcio que aqui veio trazer uma bateria de rapazes de 1955.
O barco parte às l6 30 horas e foi afixado um papel numa vitrina, que dizia que os
relógios atrasariam uma hora e que a distância que nos separava de Aden, era de
1.310 milhas, vindo o barco a navegar a 12,8 milhas por hora.

Comprei duas pequenas lembranças a uns tipos que andavam com pequenos barcos
à volta do nosso.
Os oficiais e sargentos foram a terra enquanto o barco metia água e óleo para as
máquinas.
Fomos almoçar que por sinal bem pouco valia; o barco levantou ferro a caminho de
Suez e Porto Said pelas 13h45.
Pelas 15 horas encontrámos o aviso Bartolomeu Dias que ia a caminho da Índia em
viagem de instrução de cadetes. Passou por nós com uma velocidade quase incrível
para mim que nunca viajei senão no Quanza e no Moçâmedes. A guarnição vinha
toda formada e a charanga de bordo tocava o Hino Nacional. Todos os militares a
bordo do Quanza se perfilaram. Depois já mal o barco se via e era só acenar com
Dia 26: - O barco começou hoje a dar uns pequenos tombos, se bem que poucos, lenços e bivaques. Todos nós ficamos muito comovidos e nos olhos de quase todos
viam-se as lágrimas.
mas já os suficientes para nos fazerem umas boas dores de cabeça.
Vós, que nunca viajastes, não palpiteis a alegria e talvez emoção que se sente
Dia 27: - Pela manhã vi muita gente à proa e fui ver o que haveria! Nada de quando se leva uma farda vestida e lá muito longe, em mares longínquos, se vê algo
importância, simplesmente grandes peixes que vieram a acompanhar o barco talvez que nos lembra a nossa terra.
por mais de uma hora.
Dia 2: - Pela manhã quando me levantei, ainda cedo, 05 horas, o mar estava um
Foi hoje dito no jornal da caserna que amanhã haveria tempestade.
pouco bravo e o nosso barco começou a ultrapassar outros que encontrávamos.
Dia 28: - Afinal não houve tempestade, sempre o mesmo jornal da caserna que, Até à noite diziam que foram 8 os ultrapassados.
Quando veio o jantar que pouco valia, para não dizer nada, é claro: a malta ficou
tanto nos pode trazer alegrias como decepções.
Foi hoje afixado numa vitrina outro papel que dizia que os relógios atrasariam mais talvez um pouco chateada com o comer e, pelas 19 horas, começou a dizer que
uma hora e que o barco vinha a navegar a 12,5 milhas por hora faltando ainda 710 tinha fome e a fazer um grande banzé por todo o lado.
Veio então ordem para se darem sanduíches de chouriço, mas quê! Vejam era um
milhas para chegar a Aden.
pão pouco maior do que um papo-seco para quatro. A malta formou e ninguém quis,
Foi hoje o dia que pior comi a bordo.
depois lá deram então um pão para dois, mas mesmo assim houve muito menino
que recebeu duas e três vezes, pois nós somos a bordo 1.400 homens e de manhã
ouvi dizer que tinham feito 3.200 sanduíches. Eu, por sinal nada mais comi, pois não
me apetecia estar de pé e deitei-me logo a seguir ao jantar onde vou tomando estes
parcos apontamentos da via em que regresso a Portugal.
Dia 3: - Ontem, um rapaz da bateria, por sinal o 105/53 foi apanhado a gritar que
tinha fome.
Foi hoje chamado ao Comandante das tropas a bordo e levou um grande raspanete.
Fez hoje muito vento e estou na sala onde vou tomando mais estes parcos
apontamentos da viagem de regresso a Portugal.
O barco vinha a navegar a 14 milhas passando às 13 horas a navegar a 13,4. Foi
Mais uma nova do jornal da caserna; que vamos de camioneta deste Lisboa até também afixado mais um papel numa vitrina que dizia que a distância que nos
Santarém. Se assim fosse era bem bom, pois já haveria tempo de as nossas separava de Suez era de 678 milhas; também o mesmo papel dizia que às vinte e
quatro horas os relógios atrasariam mais uma hora.
famílias nos verem em Lisboa.
Dia 4: - Pela manhã o barco dava muitos balanços e houve muitos colegas que
vomitaram.
Foi a primeira noite que tive frio.
O comer hoje foi bom, o leite no café já era mais, a comida melhor e o pão o dobro.
Todo o dia o vento assolou o barco e já se não via ninguém na proa; à noite quase
todo o pessoal vestiu capotes ou blusões.
Às 13 horas faltavam 374 milhas para chegar a Suez.
Dia 30: - Logo pela manhã começaram a ver-se muitos barcos, na sua maioria O jantar foram batatas fritas com peixe e azeitonas misturadas, a sopa foi arroz
com feijão-frade que também estava boa.
petroleiros: todos eles devem vir do porto onde nós devemos tocar amanhã.
Falou-se que nos vamos cruzar em Aden com o aviso Bartolomeu Dias, será
Dia 5: - Fiquei esta noite coberto com um cobertor de lã e mesmo assim tive frio.
verdade?
Pela manhã quase todos os colegas vestiram calças e procuraram agasalhar-se
Dia 1 de Dezembro: - Dia de grande festa na nossa Pátria. Quanto lembro os bem por causa do frio e do vento.
Foi hoje o primeiro dia desde há quinze meses e vinte e cinco dias que vesti uma
primeiros de Dezembro da minha infância!...
Levantei-me eram 04 horas e 20 da madrugada. Lá veio o dia que nos encontrou a camisola das da tropa. Fiquei com frio nas pernas; mas, meu velho, tem de ser
caminho do porto de Aden; muito pior do que o de Mormugão, pois nem cais tem. assim porque só tenho duas calças capazes de vestir e umas são-me precisas para
Viam-se à direita duas ilhas muito iluminadas, eram grandes depósitos de petróleo, o desembarque.
gasolinas, etc. Depois vieram as cercanias do porto. Grandes rochas altas e O mar começou a ser mais estreito, vendo-se dum e doutro lado as costas com as
escarpadas. No mais alto delas, um farol que já quase com sol nos fazia sinais; suas rochas altas e escarpadas.
Pelas 09 horas encontrámos do lado esquerdo mesmo à beira mar, uma instalação
encarnado primeiro, branco e azul depois, como a dizer que podíamos passar.
Veio uma lancha com o piloto de porto e aí vamos nós a entrar. Um pequeno petrolífera, dava-nos a ideia de ser mesmo em pleno deserto.
Começaram também a aparecer muitos barcos em especial petroleiros; uns fomos
quebra-mar, mas um grande número de barcos e entre eles, um de guerra inglês.
A cidade toda feita nas rochas, mas moderna e bem limpinha. No alto, quatro peças ultrapassando e outros iam provavelmente a caminho de Aden.
Pelas 16h15 fundeámos na baía de Suez. Apareceram alguns vendilhões mas tudo
que me pareceram obuses de 8,8. O barco fundeou às 06 horas.
era muito caro.
Dia 29: - Pelas 10 menos vinte minutos, avistámos lá muito ao longe um maciço, que
todos diziam, ser uma ilha. Não era ilha, mas sim o princípio das costas da Arábia e
assim todo o dia viemos a ver, lá muito longe, as costas rochosas da mesma.
O barco diminuiu ainda mais a velocidade, passou a 10 milhas horárias.
Também hoje, ao jantar, o comer foi ruim. Comi pelas 19h40 uma lata de atum com
meio pão do jantar.

______________________.________________________________
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Dia 8: - Dia da feira, na minha terra. Eu aqui já há vinte e quatro horas sem comer
nada; não que não haja, simplesmente falta de apetite.
Para me levantar tive de ir agarrado ao corrimão das escadas e, mesmo assim, as
pernas quase não podiam comigo.
Fui buscar o café. Com custo comi um pão e bebi um púcaro de café com leite. Ao
almoço comi só a sopa e a maçã.
O mar embora um pouco encapelado, já está um pouco melhor e já poucos se vêem
a vomitar. Ao jantar já todo o pessoal come bem e o mar está quase calmo. De noite
dormi bem.

À noite viam-se grandes clarões de chaminés de refinarias de petróleo e, à volta da
baía, uma infinidade de luzes; as margens são também alcantiladas mas não tanto
como em Aden.
A cidade fica na margem do canal do lado esquerdo e só a caminho de Porto Said se
poderia ver se era ou não bonita.
Eram 2Oh15 quando levantámos ferro, viam-se nessa altura luzes à beira do Canal e
traçados de grandes avenidas.
Pelas 23h45 fundeámos num desvio talvez a meio do canal para dar passagem a um
comboio procedente de Porto Said.
Dia 6: Levantámos ferro pelas 02h05 e preparámo-nos para navegar o resto do
Canal.
Pelas 06 horas, levantei-me e pelas 06h45, passou na linha férrea existente à beira
do canal, um comboio de passageiros.
Pelas 07h00 passávamos em frente de uma pequena aldeia também na margem
esquerda, do lado onde há uma estrada, depois a via-férrea e ainda mais outra
estrada.
Do lado direito, é só areia em toda a extensão percorrida, do lado esquerdo são
terrenos cultivados aqui e ali. Ao pé da aldeia que atrás disse, vi umas vacas
pequenas é certo, e uns burros também pequenos, debaixo de umas árvores que
me pareceram cedros.
Pelas 09 horas chegámos finalmente a Porto Said, última etapa desta já tão longa
viagem.
O porto é bom e vêm-se grandes depósitos e refinarias tudo à volta logo que o
canal desemboca no Mediterrâneo.
Comprei duas pequenas lembranças.
Havia também muitos barcos parados e o nosso meteu água, carregou hortaliça e
batatas.
Pelas 17h45 o barco largou ferro, para fazer finalmente a última etapa Porto Said –
Lisboa.
Logo assim que entrou no Mediterrâneo começou a dar muitos balanços.

Dia 9: - Embora faça um pouco de vento o mar está calmo. Já me sinto bemdisposto e com vontade de comer.
O barco começou, finalmente, a andar com boa velocidade. Faltam 1.774 milhas para
chegar a Lisboa.
Se não houver azar será já quarta-feira. Até parece mentira: as saudades cada vez
vão sendo maiores.
Mandei hoje um telegrama para a rapariga.
O almoço foi sopa de feijão branco, arroz e umas talhadas de cenoura e tomate. A
sopa do jantar tornou a ser do mesmo e o segundo era arroz com rins de carneiro
que se não pode comer.
Deitei-me cedo, pois que, logo que se pôs o Sol já ninguém podia parar lá em cima
com tanto vento e frio.
Dia 10: - Último dia da feira de Pernes.
Pela manhã o mar apareceu-nos muito sereno, tão sereno que a sua quietude
lembrava as águas dum lago em repouso.
Às 04 horas passámos em frente da ilha de Malta que, é claro, poucos viram.
Pelas 09 horas começámos a avistar as costas da Cecília e todo o dia se veio a ver
a mesma; uns bocados praias e outras rochas escarpadas.
Dia 11: - É talvez hoje, o dia que menos frio faz desde que saímos de Porto Said. Este
Sol faz lembrar aquele que em Portugal vem em seguida às trovoadas.
A sopa não tinha qualquer espécie de azeite e o segundo foi arroz com couve,
cenoura, toucinho e carne de carneiro; ó que grande mixórdice.
O jantar foi uma sopa de arroz com feijão-frade e o segundo foi batata com peixe e
umas folhinhas de alface (duas que por sinal me deram no prato).
Faltam 823 milhas para chegar a Lisboa.
Ao meio-dia o barco vinha a andar a 12 milhas horárias.
O José Vicente já há dias adoentado, foi hoje à noite internado num camarote e o
médico disse que tinha febre-amarela. Mau presságio. Deus permita que não ataque
mais nenhum de nós.

Dia 12: - O dia correu normalmente ou, para melhor dizer, sempre a mesma
monotonia destes já longos dias de viagem de regresso ao torrão Natal.
NOTA: Comi hoje uma salada de tomate; os mesmos comprámo-los a uns vendilhões É esperada tempestade.
que andavam à volta do nosso barco com pequenos barcos a motor, vendo-se
nalguns motores semelhantes em tamanho e construção àqueles que usam as Dia 13: - De noite choveu, e, pela manhã, a nossa vista pouco mais divisava do que
bicicletas Vitória.
de bombordo a estibordo.
O azeite trazia-o eu, o sal e a cebola pedimos a uns tripulantes e comemos os As 07 horas começaram a ver-se terras de Marrocos sobre o lado esquerdo.
quatro. Os tomates custaram 5$00.
Pelas 08h40 começámos a navegar o estreito de Gibraltar; pouco se divisava das
costas em virtude do tempo estar muito encoberto e a atmosfera muito carregada.
Dia 7: - Toda a santa noite só se ouvia era pessoal a vomitar nos camarotes. Pela Pelas 09h10 começou a chover.
manhã o barco começou a meter a proa debaixo de água e o pessoal continuava a Pelas 10 horas o barco começou a dar muitos balanços da frente para traz;
vomitar. O vento era muito e as ondas passavam por cima da proa vindo molhar o continua a chover.
pessoal que estava no tombadilho.
Pelas 13 horas faltavam 255 milhas para chegar a Lisboa.
Por causa do vento só se podia andar pelo lado esquerdo do barco.
À noite ainda continuava a chover.
Quando foi à hora de almoço, já ninguém podia parar nas camas, mal se entrava
para os porões ou camarotes era um cheiro a azedo que era logo de vomitar todo o Dia 14: - Dia da chegada a Portugal.
pouco que houvesse no estômago.
Pelas 07 horas chegámos à barra. O mar estava muito bravo e o barco não pode
Não se dava um passo sem que se não visse pessoal a vomitar.
entrar; fez-se de novo ao mar e só pelas 11h30 voltou a entrar na barra, atracando,
Aguentei-me todo o santo dia sem comer absolutamente nada, e embora não finalmente, pelas 12 horas.
vomitasse nunca me senti com coragem capaz de atacar os sapatos ou meter a Vi duas pessoas conhecidas e desembarquei pelas 17 horas tendo às 19h30 partido
fralda da camisa para dentro.
a caminho de Santarém num comboio de C. P.
Manuel Júlio Ferreira
O barco chegou a estar mesmo parado e as ondas a quererem levá-lo para o fundo.
Se isto não melhorar ninguém é capaz de aguentar tanto balanço e tanto vómito.
______________________.________________________________
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Lucrécia Roque
A utente Lucrécia fará 101 anos de vida em Janeiro
de 2013. No dia em que fez 100 anos, a sua família
juntou-se, tendo vindo do Canadá parte dela, pois
estes familiares quiseram estar presentes num dia
tão importante, que nem todos atingem.
A sua filha, Cândida, quis colaborar com este jornal
fazendo o relato do dia do centenário desta nossa
utente.
No passado dia 28 de Janeiro, na Santa Casa da
Misericórdia de Pernes, Lucrécia Roque, esteve
rodeada pelos familiares e amigos, para celebrar o
seu aniversário “100 anos de vida”.
A filha Cândida, neta Ana, neto Pedro e esposa Julie,
neto José assim como bisnetos Isaac, Aaron, Joey,
Ethan e Liam vieram do Canadá, para celebrar as
festividades, assim como o seu filho José Duarte, que
vive no Malhou, e sua filha Anabela e marido
Fernando, e netos Inês, Ana Filipa e Diogo, vindos de
Lisboa.
Também se juntou, depois de longo tempo, com as duas irmãs Olimpia e Prazeres. Parece terem comemorado com alegria
esta reunião, neste dia especial.
Juntaram-se à reunião as sobrinhas Fátima e Maria Luisa, Anaisa e marido Abílio, filha Susana e marido Cristiano, e algumas
amigas.
A festa prolongou-se por umas horas, com muita animação e alegria.
Para fazer a festa memorável, um grupo de idosos com assistência da funcionária Ana, cantaram os parabéns, assim como
tradicionais canções populares, o que causou um grande sucesso, pois envolveu toda a assistência a cantar em conjunto e
aplaudir os idosos.
Também havia uma mesa com uma grande variedade de deliciosos doces confeccionados pela amiga, mãe do Cristiano.
No bolo de aniversário, vindo de Lisboa, lia-se “100 anos” e tinha a fotografia da D. Lucrécia reproduzida. Quanto às velas,
mais ela soprava, mais se acendiam, até que as venceu.
Todos os convidados, gostaram da música e do vídeo com as fotografias dos familiares, surpresa da Dr.ª Alice.
Um muito obrigado, principalmente à Dr.ª. Alice e funcionárias do Lar pela ajuda, contribuição e assistência, o que tornou esta
festividade inesquecível.
A família ficou muito agradecida por ter sido possível celebrar esta ocasião memorável.
Esperamos que a D. Lucrécia saiba quanto a família a ama, hoje e sempre.

A filha, Cândida Ferreira

Ação de Sensibilização na Casa Social
No dia 8 de Outubro de 2012, pelas 14h15m, decorreu nas
instalações da S.C.M.P – Casa Social, uma sessão de esclarecimento
no âmbito da Operação ”Idosos em segurança”, através de uma
apresentação em Power Point.
Os idosos foram alertados para procedimentos de segurança a
observar em situações de burla, furto em residências, etc... de forma
a potenciar um maior sentimento de segurança junto da população
mais afetada por este tipo de crime.
A assistência atenta, ouviu e visionou, com muito interesse os
exemplos dados da vida quotidiana. Muitos dos idosos apresentaram
situações verdadeiras, pelas quais já tinham passado.
No final, agradecemos, todo o empenho e simpatia dos elementos da
G.N.R de Santarém, nomeadamente ao agente Horácio Ribeiro.
São de grande importância ações de sensibilização como esta!
Ana Jorge
______________________.________________________________
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A Santa Casa da Misericórdia?
Será que eu sei pôr no papel o que sinto?
A Santa Casa da Misericórdia? Será que eu sei pôr no
papel o que sinto?
Então é assim: estou na Santa Casa da Misericórdia!
Já não digo lá em casa: vou à Santa Casa! E a mãezinha
dizia: agora nunca mais vens almoçar. Ficas lá o resto do
dia! E o paizinho dizia: podes ir à reunião que eu não saio
ao café. Vai descansada. E isto foi durante as provedorias
do Sr. Roberto da Paz, do Sr. António Afoito, do Sr. Dr.
Leal Lopes e do Sr. Dr. Raul Violante.
Foi um luxo. Foi, e é, um grande consolo, uma honra ter
servido esta Casa. Não dei nada. Recebi imenso. Aprendi
muito com os utentes, os funcionários e os provedores – e
respectiva Mesa. Todos diferentes.
Foram uns amores ao dizerem que eu era precisa! E
convenci-me e aceitei, e aceitaria sempre, pois os meus
pais deram-me a educação e formação de que muito
orgulho, como pessoa e como cidadã. E com a Santa Casa
tive oportunidade de acrescentar sempre mais e melhor! E
por isso cá estou agora na qualidade de utente.
Deus escolheu-me para ver partir os meus queridos pais e
irmã. Nestes anos e – foram cinco anos – sempre me vi na
Santa Casa. Não sabia era como fazer pois para as
residências não queria ir: é bom, é muito bom, mas eu
preciso de gente ao meu redor. Não nasci para viver
sozinha e agora quando soube das suites, corri, mas corri
mesmo. Não podia perder a oportunidade de passar já o
próximo Inverno acompanhada. Foi o melhor que me podia
agora acontecer.
Eu acho, não, eu sei que a Santa Maria Mãe de Deus
(como eu sempre digo) gosta muito de mim e me
iluminou... para eu tomar a minha decisão.
Estou cá desde o dia 1 de Outubro, estou na “minha casa”
– sempre disse que era a minha Casa e a Casa Benjamim
seria o segundo anexo da Santa Casa.
Se eu posso dizer “Amigos da Mesa”, se me lerem se
lembrarão do que eu dizia há mais de 20 anos.
Pronto estou cá, repito, muito contente: tenho o meu
espaço, com tudo o que é preciso e muita companhia.
Tudo me foi providenciado pela Senhora Provedora.

Estou segura, estou amparada a todos os níveis. Gosto de
Todos e de Tudo e acho que também têm paciência para
mim, pois na semana passada a Senhora Directora
Técnica quis levar-me a um Fórum sobre a Terceira Idade
e Voluntariado no CNEMA em Santarém.
Foi uma maravilha ouvir como cada um dos intervenientes
– conduzidos pela jornalista Fernanda Freitas (que também
muito aprecio) – foi dissertando sobre as suas experiências
(e as mais marcantes), dando as suas opiniões, sempre
aconselhando o melhor para que a Mente e o Corpo se
mantenham o mais activos possível a cada ano que passa.
Houve até momentos de emoção, sobretudo porque, em
alguns pontos, me identifiquei muito, por já terem passado
na minha vida ao dar os cuidados que me foi possível à
minha Família…
Agora é a minha vez de tentar estar sempre activa “nos
meus bracinhos e perninhas”, mas sobretudo na minha
cabecinha. É por isso que eu digo que sozinha em casa
estava a perder qualidade de vida. Aqui estou “vivinha” e
com a preciosa ajuda desta gente, desta Santa Casa. E eu
vou conseguir…até Deus querer!!!
BEM HAJAM, Lídia Benjamim

A formação como suporte de atuação
A formação constitui uma das vertentes
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Exposição Fotográfica “Retratos da Vida”
em Santarém
Realizou-se, de 19 a 31 de Outubro, uma exposição intitulada
“Retratos da Vida”, que esteve patente no W-Shopping, em
Santarém.
A mostra foi constituída por fotografias cedidas por idosos e
pelos testemunhos associados às respectivas imagens que nos
permitiram compreender as histórias e percursos de vida de cada
um.
As instituições de apoio a idosos do concelho colaboraram com a
Câmara de Santarém para fazer este trabalho.
Para participar nesta exposição, a Santa Casa da Misericórdia de
Pernes, pediu ao casal de residentes da Quinta da Torre,
Valentim Pereira e à sua esposa Manuela Pereira, que nos
cedessem algumas das suas fotografias.
Sabíamos de antemão que o casal tinha a sua vida bem
documentada em álbuns de fotografias e que as mesmas
estavam legendadas, podendo assim relatar a sua vida e a dos
seus antepassados, sendo isso o que pretendíamos.
Sabíamos também que o Senhor Valentim teria orgulho em
mostrar algumas das suas fotografias, o que nos facilitou o
trabalho.
As fotografias que escolhemos para serem expostas foram as do
Sr. Valentim com os pais e irmãos enquanto crianças, mais tarde
em jovem e no dia do casamento com a Dª Manuela Pereira.
Depois, foi dar asas à imaginação e decorar os painéis. O
resultado foi brilhante, fruto do empenho e da dedicação da
Ajudante de Ocupação Ana Jorge.
No dia da exposição, o casal foi levado à inauguração, tendo
sido bonito de ver o seu regozijo, por terem participado em tão
significativa actividade.
O Sr. Valentim teve ainda oportunidade de rever velhos amigos, facto que me sensibilizou pela forma como foi acolhido, acarinhado e
contemplado.
Não conheci o passado do Sr. Valentim, mas pelas fotografias que nos deu a conhecer, por aquilo que se vê no seu actual dia a dia e
pela forma delicada e respeitosa com que todos o abordam, com toda a certeza foi, é e será sempre um grande senhor.
Obrigado, Sr. Valentim, pela sua colaboração.
Mª Rodrigues

Tarde de Cinema na Casa Social
Filme “Aniki Bóbó”

Fomos para a Casa Social ver o filme
português “Aniki Bóbó”, do realizador
Manoel de Oliveira, datado de 1942,
que foi a sua 1ª longa-metragem de
ficção.

A história do filme é baseada no conto
“Os Meninos Milionários”, da autoria
de João Rodrigues Freitas (1908 –
1976) escritor e advogado português.

No dia de S. Pedro, a 29 de Junho.

Terminada a sessão de cinema,
Enquanto víamos o filme, comíamos jogámos um jogo muito engraçado de
pipocas (tal como nos cinemas). nome “ pica-à-sorte”, em que o
Estavam tão branquinhas e docinhas, objectivo era picar um número à
escolha e saía um prémio.
que pareciam pedacinhos do céu.
O filme foi muito interessante até O filme e o jogo fizeram os idosos
mesmo para alguém da minha idade. relembrar um pouco a sua juventude.

Tivemos as actividades normais da
manhã, porém, a tarde foi um pouco
diferente das outras que costumamos
ter.

Ilustra as aventuras, os amores de Todos se divertiram imenso.
certos rapazes da cidade do Porto.
É uma viagem à infância através do
Iolanda Oliveira, Voluntária
olho da câmara... o olho da memória.

______________________.________________________________
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Reunião do Secretariado da União das
Misericórdias Portuguesas
No passado dia 27 de Outubro, a nossa Instituição
acolheu a reunião do Secretariado Regional da
União das Misericórdias Portuguesas.
A receção aos convidados foi feita pelas 12h30 no
espaço “A Tufeira” – uma quinta em Pernes,
vocacionada para realizar diversos eventos. Onde
ao ar livre se admirou a bonita paisagem sobre a
vila, se trocou umas palavras e onde decorreu o
bufete. Seguindo-se o almoço no seu interior, um
espaço acolhedor, com musica ambiente.
No auditório Comendador Inácio da Silva Nobre –
Quinta da Torre, teve inicio a reunião que juntou
“irmãos” das diferentes misericórdias que foi
presidida pelo Provedor do Sardoal. Esta reunião é
organizada duas vezes por ano e reúne todas as
Misericórdias do distrito, onde são discutidos
vários assuntos.
No início da sessão, a Senhora Provedora saudou os presentes pela sua participação em mais um evento. Também a
Presidente da Junta de Freguesia de Pernes - Salomé Vieira - aproveitou a oportunidade para entregar uma lembrança ao
Provedor, como um ato de agradecimento por este acontecimento em Pernes, o qual traz mais pessoas para a nossa terra,
sendo sempre bem recebidas.
Após a reunião seguiu-se uma visita ao “Museu Memórias”, onde foram relembrados os tempos antigos e também foi
elogiado o trabalho e dedicação desenvolvidos na criação deste núcleo museológico, terminando com a entrega de
lembranças típicas de Pernes aos presentes e um lanche de confraternização no arquivo fotográfico.
Sónia Borralho

Passeio dos Avós – Casa Agrícola Paciência e
Casa dos Patudos – Alpiarça
No dia 12 de Setembro, teve lugar em Alpiarça o passeio dos
Avós, onde pudemos visitar a adega da Casa Agrícola
Paciência, com uma breve explicação da produção de vinho e
referência à continuidade do negócio familiar. De seguida
houve uma prova de vinhos, onde foi elucidado como
saborear o vinho, tendo sido acompanhada com pequenos
biscoitos e, assim, os nossos idosos puderam repousar e
degustar o vinho deste produtor da região.
Depois foi tempo de almoçar, e fizemo-lo junto à Barragem
dos Patudos, um espaço agradável ao ar livre, com espaço
suficiente para os nossos utentes poderem saborear o almoço
volante.
Na parte da tarde, a visita foi à Casa dos Patudos/Museu de
Alpiarça onde podemos apreciar a enorme riqueza do Museu,
anteriormente casa de habitação do senhor José Carlos
Mascarenhas Relvas, que consequentemente com os
acontecimentos trágicos da família, doou a sua enorme casa
ao município de Alpiarça. Os nossos idosos ficaram repletos
de emoção ao poder presenciar tal grandeza, mas em
particular ficou uma frase carregada de emoção de uma
utente que passo a citar “Esta casa é muito linda, muito grande, muito rica de tudo… mas muito vazia” e deixou cair uma lágrima, pois
certamente terá também ela memórias da sua vida. É por isso que o nosso lar é uma casa cheia.
O regresso a casa foi feito de maneira agradável, tal qual como a ida, animado com anedotas e rimas relacionadas com a visita.
Joana Botas, Voluntária
______________________.________________________________
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Assembleia Geral:
Plano de Atividades e Orçamento 2013
No passado dia 10 de Novembro, no Auditório “Comendador
António Ignácio da Silva Nobre”, na Quinta da Torre, e
antecedida da tomada de posse como vogal da Comissão
Diretiva do sector Fundação, do novo pároco de Pernes, Padre
Ricardo Pinto, decorreu a habitual Assembleia Geral da Santa
Casa da Misericórdia de Pernes, destinada a cumprir o
preceituado legal de apreciar e votar o Plano de Atividades e
Orçamento para o próximo ano, mas também para tomar
conhecimento e decidir sobre outras matérias de interesse para
a Instituição.
Relativamente a este ponto, os documentos apresentados e
aprovados revelaram um Plano de Atividades que transmite
uma intenção de continuidade, “resultado de uma gestão
equilibrada e ponderada” e uma Conta de Exploração
Previsional e Investimentos elaborada no pressuposto do
“elevadíssimo grau de incerteza que caracteriza a realidade
sociopolítica e económica” atual, com poucas alterações previsíveis para o próximo período. Ainda assim, projeta-se
manter um elevado nível de investimentos, essencialmente na salvaguarda e beneficiação do património de Lisboa, a mais
importante fonte de sustentabilidade e de fortalecimento dos capitais próprios da Instituição. Novidade, foi o anúncio da
possibilidade de vir a ser implementada a valência Creche, em resposta a necessidades determinadas pela bastante
provável alteração da realidade local a este nível e num futuro muito próximo.
Apresentada uma proposta da Mesa Administrativa para que a venda de imóveis, já autorizada pela Assembleia Geral,
pudesse vir a processar-se através de permuta - dada a situação muito difícil do mercado imobiliário e a necessidade de
procura de soluções para atingir o objetivo de rentabilização do património e evitar despesas de manutenção - foi a mesma
aprovada por unanimidade.
Os 77 associados presentes foram também chamados a
pronunciar-se acerca da possibilidade de eleição para os Órgãos
Sociais, por mais de dois mandatos consecutivos, de alguns dos
atuais membros dos corpos gerentes. Encontrando-se 7
elementos nessa situação e realizada a votação, por voto secreto,
foram todos autorizados a, eventualmente, voltarem a
recandidatar-se.
Intervieram ainda alguns dos presentes, tendo em comum o facto
de se congratularem com o nível de participação registado e,
após mais algumas considerações por parte do Presidente da
Mesa e o respetivo encerramento dos trabalhos, foi
proporcionada a oportunidade de assistir à projeção de um
documentário, a que se seguiu um momento de convívio entre os
associados.
Carlos Teixeira

Santa Casa da Misericórdia Pernes abriu uma nova
valência, a Cantina Social
Entrou em funcionamento a Cantina
Social da SCMPernes, no passado
mês de Junho de 2012. O espaço foi
criado após convite da Câmara
Municipal de Santarém e da
Segurança
Social.
As cantinas sociais têm como
finalidade responder às situações de
emergência no apoio alimentar,
através
de
refeições
já
confeccionadas, prontas para serem

consumidas no domicílio. Podem
beneficiar da cantina social todos os
residentes na freguesia de Pernes
com
necessidades
alimentares,
indivíduos e familiares em situação
de vulnerabilidade económica. A
cantina social funciona no edifício
Lucrécia Sequeira, próximo do Lar
de Idosos, todos os dias da semana,
incluindo fins-de-semana e feriados,
no período das 12h às 13h.

______________________.________________________________

Jornal “ A Voz”

Estava inicialmente previsto o
fornecimento de 14 refeições diárias,
mas em face das inúmeras
solicitações, estão a ser distribuídas
actualmente 19.
Com esta medida, a SCMPernes
espera minorar os problemas sociais
existentes na freguesia.
Mª Rodrigues
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