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Como Provedora da Misericórdia há já 
cerca de 16 anos, cabe-me pensar nos 
tempos que se vivem, que não são fáceis 
para ninguém – os jovens não têm 
emprego, as famílias têm dificuldade em 
cumprir com as suas obrigações, os idosos 
são muitas vezes negligenciados, etc... 
Perante tal cenário, as Instituições são 
atingidas pela crise. O incumprimento no 
pagamento das mensalidades, 
medicamentos e outros custos são cada 
vez mais uma realidade. Só com uma 
gestão rigorosa e apertada é possível 
vencer as vicissitudes que surgem. 
Mesmo prosseguindo com o lema do bem 
fazer e da sustentabilidade desta 
Instituição para que os vencimentos dos 
funcionários que aqui prestam serviço 
estejam assegurados, surgem por vezes 
forças que destabilizam e procuram 
desconstruir todo o trabalho que tem vindo 
a ser feito, que não é só meu, mas de uma 
equipa, que se esforça por fazer um 
trabalho positivo e transmitir a imagem 
desta Instituição, que é a da credibilidade. 
Talvez por isso sejamos uma Instituição 
procurada pelos diferentes parceiros 
sociais e em diferentes áreas de 
intervenção. 
O caminho só pode ser um e sem olhar 
para trás – trabalho, empenho e seriedade! 
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Mais um Aniversário 
 

A Santa Casa da Misericórdia de Pernes faz 424 anos. 

Ao longo da sua história atravessou períodos diversos, de prosperidade e de 

dificuldades. 

Acontece que, é em momentos de crise social que as instituições de 

solidariedade social são mais procuradas. Digamos que em crise, isto é, 

quando há menos recursos, é que estas instituições são solicitadas a dar mais. 

Recordamos que a Misericórdia de Pernes surgiu em 1587, durante uma crise. 

Portugal fez parte de uma União Real desde 1580 a 1640. 

O rei Felipe II de Espanha era filho de Carlos V (Carlos I de Espanha), 

Imperador do Sacro Império Romano-Germânico e de Isabel de Portugal, esta 

por sua vez, filha de D. Manuel I de Portugal. 

Podem-se imaginar as necessidades da época e a intervenção da, então, jovem 

Misericórdia! 

Mais tarde, durante as Lutas Liberais (D. Miguel, absolutista e D. Pedro, 

liberal) travou-se a Batalha de Pernes (30Jan1834). 

Não nos custa admitir que a Misericórdia, mais uma vez, tenha sido chamada a responder a solicitações maiores às da 

“rotina”.  Outras crises sociais surgiram nas Invasões Francesas e na República. 

As pessoas da Misericórdia, sempre chamadas nestas ocasiões, empenharam-se e responderam positivamente. Cada um 

fez o que devia e o resultado não se fez esperar. 

Sejamos confiantes e esperançosos com o futuro. Todos, com determinação e fazendo o nosso melhor, iremos, mais uma 

vez, responder pela positiva. Saberemos distinguir entre o desejável, o necessário e o possível. 

Não é a Misericórdia que é nossa, nós é que somos da Misericórdia. 
Carlos A. Silva Lopes 

 

Festival da Canção Inter-Institucional 2011 

“ O Nosso Homem deu Luta!” 
No Passado dia 30 de Março, pelas 14h30, o Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, 
foi palco para muitos dos idosos das diferentes Instituições de apoio a idosos do 
concelho. 

Esta iniciativa teve como objectivos dinamizar o Projecto Sons da Memória, 
motivando e valorizando a participação dos idosos nas sessões de música 
desenvolvidas ao longo do ano, nas respectivas instituições. 

Nem pareceu tratar-se de um espectáculo amador, tal a qualidade das canções e 
da organização do evento. 

Cada actuação foi acompanhada ao piano por Filipe Costa, professor do 
Conservatório de Música de Santarém e director artístico do espectáculo, ao 
acordeão e viola por alunos 
daquele conservatório. 

A representar a nossa 
Instituição, subiu ao palco o utente Sr. António Maria, de 80 anos de 
idade, que interpretou a canção “ Eu ouvi o Passarinho”, tendo uma 
excelente apreciação por parte do júri. 

Esta interpretação teve ainda mais valor porque o Sr. António Maria 
não teve tempo para se preparar devidamente, pois foi convidado a 
substituir a utente Alzira Nobre, a quem desejamos as melhoras. 

Louvamos a atitude do Sr. António Maria por ter aceite o convite e 
também pela preocupação e empenho em representar da melhor 
forma a Nossa Instituição. 

Que outros sigam o seu exemplo e que não se sintam inibidos de cantarem e serem felizes.         M. Rodrigues 
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Santa Casa da Misericórdia de Pernes  
APRESENTA CONTAS 

 
 

Em cumprimento dos preceitos legais e do 
dever de informação aos associados, a 
Santa Casa da Misericórdia de Pernes 
procedeu à apresentação do Relatório e 
Contas referente ao ano transacto. 
Fê-lo, como é habitual, disponibilizando essa 
informação por escrito - em fascículo que 
reúne o Relatório de Actividades, o Balanço 
e Contas, o Anexo ao Balanço e à 
Demonstração de Resultados e o Parecer do 
Conselho Fiscal - e também de „viva voz‟, em 
Assembleia Geral que se realizou no 
passado dia 26 de Março, na qual os 66 
associados presentes aprovaram por 
unanimidade o Relatório e Contas de 2010. 
 
Das actividades realizadas ao nível das 
diversas respostas sociais, do 
relacionamento institucional e do apoio 
concedido a nível social, desportivo, cultural 
e religioso, existe um maior conhecimento por parte de utentes, familiares, comunidade em geral - porque a vão 
acompanhando no dia-a-dia - e, por isso, importará aqui dar algumas notas no que se refere a uma matéria mais 
específica: a situação económico-financeira da Instituição. 
 
Os aspectos mais relevantes foram representados por gráficos e quadros, que foram projectados, acompanhados de 
algumas referências e explicações, nomeadamente quanto aos Resultados obtidos nas diversas componentes e 
comparativamente a anos anteriores, quanto à repartição de custos e proveitos de acordo com a origem e também com um 
destaque especial para o facto de a Instituição continuar a dispor duma situação sólida, atestada pela composição dos 

seus Capitais Próprios, que 
cobrem, quase na totalidade o seu 
expressivo Activo Imobilizado. 
As contas apresentadas 
demonstram também que, apesar 
das dificuldades cada vez maiores 
e de vária ordem, a Santa Casa da 
Misericórdia de Pernes, continua a 
desenvolver uma actividade 
sustentada, mesmo em termos 
operacionais, e que a captação de 
recursos a nível do arrendamento 
em Lisboa, conjugada com o 
investimento na manutenção e 
recuperação dos imóveis, continua 
a permitir a consolidação e 
constante valorização do seu 
património. 
 

C. Teixeira 
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Não há coincidências!...
enho, na minha 

frente, um livro 

intitulado ”Reiki, a 

Energia que 

Restaura o 

Equilíbrio 

Humano”, que me 

foi oferecido pela 

autora, em Fev2011, 

com a seguinte 

dedicatória: “Para a 

Lígia, com um abraço carinhoso, de muita gratidão - 

Irene Soares ”. 

Para quem não tenha ouvido falar, Reiki é uma energia 

positiva transmitida através do calor das mãos e usada 

como terapia complementar, com efeitos positivos em 

certas doenças, nomeadamente do foro oncológico, tal 

como já acontece no Hospital de São João, no Porto.  

“Em japonês, a palavra Reiki é constituída por dois 

ideogramas: Rei, que representa a Fonte Universal de 

Vida ou a Inteligência Divina do Universo, também 

designada por Mente ou Consciência Divina; e Ki, a 

Energia Primordial de Vida do Universo. Assim, Reiki 

pode ser traduzido como Energia Primordial de Vida, 

guiada espiritualmente.” (Palavras textuais da autora). 

Posto este preâmbulo, passemos aos factos. 

Nesse mesmo dia de Fevereiro, uma amiga que me 

sentia um pouco deprimida, fez-me um convite para ir a 

Carcavelos, onde ia entregar um presente a um tio que 

fizera anos. 

Chegadas a Carcavelos e, após a entrega do presente, 

fomos almoçar um arrozinho de peixe, à beira mar. 

O dia maravilhoso, o sol brilhante e o mar com a sua 

imensidão, tornaram irresistível o usufruir daquela 

maravilha que Deus nos punha diante dos olhos (e que 

tantas vezes olhamos, mas não vemos). A Natureza deu-

me força. 

Depois, outra proposta: “Quer conhecer uma amiga 

minha, com um caso semelhante ao seu e com pleno 

sucesso?” 

 

 E lá fomos para, com um exemplo positivo, adquirir 

ainda mais força. 

Feitas as apresentações falámos do seu caso pessoal, a 

cuja cura ela atribui ao Reiki. A sua experiência deu-lhe 

tal convicção, que se tornou Mestre de Reiki e hoje é 

terapeuta. 

No decurso da conversa, a minha memória dizia-me: “Já 

vi esta cara, mas onde?”. Até que a questionei. Voltámos 

a repetir os nomes e as naturalidades: “Eu sou da 

Golegã.   E eu de Pernes…”  

Espere, disse-me ela de repente. Faz parte da 

Misericórdia de Pernes? Temos então uma amiga 

comum (uma terceira que não estava presente) e que me 

ajudou, por seu intermédio, a internar o meu pai no Lar 

dos Grandes Dependentes. 

Era o Sr. Joaquim? 

Exactamente. Bem Hajam por terem proporcionado 

tanto bem-estar e carinho ao meu pai nos últimos tempos 

de vida. Como ele se sentiu feliz 

e elogiava todos os que dele 

cuidaram. Jamais esquecerei 

tamanho bem e humanidade. 

Recordei, depois, que apenas nos 

cruzáramos na escada, quando 

eu saía de uma visita aos utentes, 

e ela ia visitar o seu pai. 

Saudoso Sr. Joaquim pela sua 

constante gratidão e afabilidade 

e que, a todos, deixou pesar. 

Abraçámo-nos num espírito de 

comunhão e solidariedade e ela pediu-me permissão 

para me oferecer o seu livro. 

Descendo as escadas e sentindo-me mais forte e 

determinada a “nunca desistir”, correram-me duas 

lágrimas, enquanto apertava o livro de encontro ao 

coração, não por mim, mas por orgulho da 

“Misericórdia de quem eu sou e por tão bem cumprir 

a sua Missão” de humanismo e solidariedade e cujo 

reconhecimento fui constatar longe e casualmente.

Lígia Batalha Silva Lopes 

“As pessoas entram na nossa vida por acaso, mas não é por acaso que elas permanecem.” 
(Lilian Tonet) 

Esta frase aplica-se inteiramente à Prof.ª Lígia Batalha Silva Lopes, que entrou na vida da Instituição e na vida 
dos muitos que com ela têm interagido de um forma especial. Não é possível enumerar o trabalho que tem 
realizado, desde o Museu Memórias, que é um pouco a sua imagem, ao Lar de Idosos e ao Lar Grandes 
Dependentes, onde ainda se respira o ambiente por ela criado. Nesta fase da vida em que passa por algumas 
dificuldades cabe-nos deixar uma palavra amiga, que reforce a sua coragem e a sua determinação para enfrentar 
este desafio. 

Pela sua ponderação, sentido de oportunidade, empenho, apoio, dedicação, trabalho, amizade e por dar muito do 
seu tempo à nossa Misericórdia, que é de todos, o nosso bem-haja! Desejamos-lhe rápidas melhoras para 
podermos continuar a contar consigo.                                                                                                                 Muitos 

T 
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100 Velas 
 residente Argentina Santos 
Flor completou no passado dia 
07 de Fevereiro cem anos de 

vida. 

Porque viver não custa, custa é saber 
viver, a Dª Argentina tem durante a 
sua longa vida sabido cuidar de si e 
oferecer a todos a sua alegria de 
viver, sendo um exemplo para todos 
nós. 

Viúva e sem filhos, a Dª Argentina 
tem muitos amigos que com ela 
quiseram estar no dia do seu 
aniversário, numa festa organizada 
pela instituição e pelos seus 
sobrinhos. 

Foi um dia cheio de emoções que 
começaram logo pela manhã, com a 
amizade manifestada pelos seus 
colegas e colaboradores do lar. 

Vestida a rigor, foi almoçar 
com a família a um dos bons 
restaurantes da região. 

Pela hora do lanche, juntaram-
se amigos, colegas, familiares 
e colaboradores para lhe 
cantar os parabéns e com ela 
brindar com uma taça de 
champanhe. 

Num ambiente de festa, 
convívio e de grande alegria, 
todos os presentes quiseram 
dar à Dª Argentina muito 
carinho e proporcionar-lhe um 
dia diferente. 

Foi possível constatar a 
felicidade da utente que 
mantém uma lucidez e 
orientação que faz inveja a 
pessoas com muito menos 
idade. 

Deus permita que a Dª 
Argentina continue assim por 
muito tempo e que nos 
próximos anos possamos 
proporcionar-lhe uma festa 
ainda melhor que esta. 

Fica a promessa! 

 

Maria Rodrigues 

A 
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PrimaFesta 

A Primavera com os Seniores em passerelle 
A Santa Casa da Misericórdia de Pernes 
assinalou a chegada da Primavera com a 
Primafesta. 
A SCMP avançou com o Encontro 
Interinstitucional sénior do concelho de 
Santarém, que se realizou no passado dia 
21 de Março de 2011, na Associação de 
Caçadores de Pernes. Localizada num 
lugar privilegiado pela natureza, esta 
associação ofereceu-nos um belo espaço 
para a realização deste evento. 
A Primafesta, moda sénior, acolheu cerca 
de 200 idosos de várias instituições do 
concelho de Santarém, para uma 
passagem de modelos, tendo por desafio 
o tema da Primavera. 
Os modelos usaram fatos elaborados nas 
diversas instituições, tendo o apelo à 
criatividade, sido notado com muito 
agrado. 
Desde tecido a papel, passando pelo 
plástico, até ao cartão e à espuma, entre 
outros materiais, muitos foram os fatos 
apresentados, num desfile sem 
competição, mas com muita cor e alegria. 
Ao som da música bem popular, as 
instituições mostraram as suas criações, 
sempre acompanhadas de palmas e boa 
disposição.  
Para encerrar o desfile, a SCMP, 
apresentou a modelo, D. Docelina 
Silvestre, de 86 anos, com um fato 
comprido em tons de rosa forte e 
estampado com muitas flores alusivas à 

chegada da Primavera. Na cabeça um chapéu e na 
mão um boquet bastante colorido.  
 O segundo participante, foi o Sr. Manuel Custódio, de 
88 anos, que apresentou um fato simples, de colete 
com flores pintadas à mão. Na cabeça, um chapéu 
com um ninho, e no ninho um passarinho, uma pomba 
branca. Na mão, tocou a concertina e nos pés levou a 
magia do momento. Com toda a alegria e jovialidade, 
este utente encerrou o desfile de moda sénior como só 
ele o podia fazer. Passou em desfile, tocou, bailou, 
cantou, fez aparecer duas pombas reais e com tanto 
empenho e alegria conseguiu agarrar o público 
presente que, com ele, também fez festa. 
Após o desfile, realizou-se a entrega dos prémios de 
participação. 
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O Sr. Valentim Pereira, representante dos familiares do Sr. Comendador José Gonçalves Pereira, que muito nos honrou 
com a sua presença, entregou a cada instituição, um vaso com uma flor de tecido aromático e a cada participante, uma 
medalha pintada à mão . 
Estávamos a chegar ao final da Primafesta, porém, ainda faltava o lanche convívio com uma boa sangria e o tradicional 
arroz doce, entre outras iguarias. 
O desfile  contou com vários momentos de animação como: a apresentação de canções, um grupo de fantoches com as 
abelhas da Primavera, onde não faltou uma abelha dançarina no meio do salão, para surpresa de todos! 
Foi uma actividade muito bonita, com cinco ingredientes fundamentais: Natureza, sol, cor, amizade e alegria. 
Assim demos as boas vindas à Primavera! 

Ana Jorge 
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Intervenções surpreendentes e inexplicáveis 

 

Sobre as últimas beatificações na Igreja Católica 
Sempre houve processos de beatificação e de canonização; 
sempre houve proclamações de novos beatos e de novos 
santos. Ouvimos, no entanto, falar deles com mais frequência 
porque nos são familiares, como o caso de madre Teresa ou 
do papa João Paulo II, ou porque nos são próximos, como os 
casos portugueses dos beatos Francisco e Jacinta Marto 
(2000), de S. Nuno de Santa Maria (2009) ou da beata Clara 
do Menino Jesus (2011).  
A mim, de modo particular, tem tocado o modo como os 
processos são conduzidos. Concluir e proclamar diante de 
toda a Igreja que determinada pessoa é „beata‟ ou „santa‟ não 
é um processo fácil. 
O processo começa na diocese; o bispo manda a um padre 
ou leigo (o postulador) que reúna todos os dados possíveis 
sobre determinada pessoa. Reunidos os dados, o postulador 
diocesano pede à Congregação da Causa dos Santos (da 
Cúria Romana) a abertura do processo de beatificação.  
Grupos de especialistas analisam então a vida e as virtudes 
do Servo de Deus, pronunciam-se favorável ou 
desfavoravelmente, até que um grupo de cardeais proclame a 
heroicidade das virtudes daquele que passa a ser chamado 
de Venerável. Decretadas as virtudes, espera-se pela 
intervenção do céu, por um milagre atribuído à intercessão do 
Venerável. 
Abordo o processo de uma forma muito simplista; salto 
dezenas de volumes, milhares de páginas de investigação, 
contributos de especialistas de diversas áreas, muitos anos, 
para chegar ao ponto que mais me tem impressionado. 
Confesso que me impressionaram as curas físicas que 
levaram à beatificação do papa João Paulo II, no passado dia 
1 de Maio, e à beatificação da Madre Clara, no passado dia 
21 de Maio.  
- A Irmã Marie Simon-Pierre, de 47 anos, pertence à 
Congregação das Irmãs da Maternidade da Igreja, uma 
congregação de irmãs enfermeiras que trabalham nas 

maternidades católicas da França. Depois do ano 2000, 
começou a tremer, a ter dificuldade em subir escadas, em 
escrever, em realizar as tarefas clínicas normais. Os 
neurologistas diagnosticaram-lhe a Doença de Parkinson e a 
partir do diagnóstico foram-lhe recomendados tratamentos e 
medicamentos. Pediu à Superiora Geral a dispensa de todas 
as funções. A Superiora, que a não queria perder, na 
avaliação das capacidades da religiosa, já desesperada, 
pediu-lhe: “escreve por exemplo João Paulo II”. A religiosa 
não o conseguiu fazer.  
Na noite de 7 de Junho de 2005 sentiu-se perfeitamente bem, 
escreveu o nome do bem-aventurado papa e foi para a capela 
rezar. Parou de tomar medicamentos, deixou tratamentos e 
voltou ao trabalho na clínica.  
Li e vi as entrevistas feitas aos neurologistas, as análises 
feitas à caligrafia antes e pós Parkinson, ouvi o postulador, as 
irmãs, a própria Marie Simon-Pierre. O papa do Parkinson 
curou efectivamente uma doente de Parkinson; o papa da vida 
curou uma defensora da natalidade. 
- Outro caso é o da cura de Georgina Troncoso Monteagudo, 
curada há sete anos de uma ferida permanente num braço, 
um pioderma gangrenoso, diagnosticado em Vigo e 
comprovado em Madrid como ferida que não teria cura. 
Durante quase 40 anos teve de recorrer a médicos e a 
enfermeiros para que fizessem o curativo e o ligassem todos 
os dias. A certa altura embrulhou uma pagela da Madre Clara 
nas ligaduras e, há sete anos, o médico ao desligar as 
ligaduras notou-as secas e a ferida coberta de pele. Está 
totalmente curada e pode até mexer o braço e fazer a vida 
normal. 
Foi este o milagre que conduziu à proclamação de “beata” da 
portuguesa Ir. Maria Clara do Menino Jesus. 
O Céu existe! E aqueles que encontraram nele a sua morada 
passam-no a fazer bem à terra. 

p. Arlindo 
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Estágio Profissional – Serviço Social 
Foi com grande alegria que no dia 4 de Abril iniciei o meu estágio na SCMP.  

Sendo eu uma recém–licenciada, e tendo em conta os tempos difíceis que se 
vivem, apesar de ter esperança em conseguir ingressar no mundo do 
trabalho na minha área, assumo que nunca esperei ser tão rápido, sobretudo 
numa casa que se foca numa população que tanto me atrai e onde me sinto 
realizada. 

O estágio terá a duração de 12 meses e ao longo desse tempo, ambiciono 
não só crescer a nível profissional e pessoal, como lutar pela satisfação das 
necessidades dos utentes e pela garantia do seu bem–estar e qualidade de 
vida.  

É sobre estes aspectos que o trabalho de uma Assistente Social se deve 
debruçar, tendo sempre em conta o interesse de cada pessoa, pois são elas 
o grande motivo da nossa actuação e da nossa missão de vida enquanto profissionais. 

Aproveito para agradecer às pessoas que contribuíram para esta oportunidade, pois começo a dar os primeiros passos deste longo 
percurso de vida, e os conhecimentos que começo a adquirir são fundamentais para a construção de um futuro que tanto desejo 
alcançar. 

Alexandra Moedas 

Reunião de Directoras Técnicas das IPSS 

de  Idosos do concelho de Santarém 
No dia 24 de Março de 2011 realizou-se mais uma reunião de Directoras Técnicas das IPSS de Idosos do Concelho de 
Santarém, desta feita com a participação de duas técnicas do Centro Distrital de Segurança Social de Santarém – Dr.ª Lídia 
Gameiro e Dr.ª Isabel Pedro.  

Foram abordadas temáticas de interesse para os que trabalham nesta área de intervenção, tendo a presença das técnicas da 
Segurança Social permitido o esclarecimento de questões consideradas pertinentes. 

O resultado da reunião foi francamente positivo para os intervenientes, pelo que se pugnará pela realização de mais 
iniciativas desta natureza.     

                                                                                                                                                     Vera Torres 

 

Carnaval 

No passado dia 4 de Fevereiro, a Santa Casa da Misericórdia de 
Pernes, levou cerca de 10 utentes a festejar o Carnaval na 
discoteca Horta da Fonte, no Cartaxo.  

Saíram da Casa Social, em desfile, na direcção do Lar, utentes e 
colaboradores a encenar um baptizado, estando representada 
toda uma família desde a mãe, crianças, tios, avós, padrinhos, o 
Sr. Padre, o fotógrafo, e ainda os “tocadores”. Faltou apenas o “pai 
da criança”, música esta que nos caracterizou durante todo o dia. 
Depois de um pequeno desfile pelo Lar de Idosos, seguiram dois 
carros em direcção ao Cartaxo, para um encontro entre as 
Instituições de Apoio a Idosos do Concelho de Santarém.  

Chegados ao Cartaxo, os cumprimentos a colegas de outras 
Instituições trouxeram uma alegria notória a todos os que 
encontravam algum amigo, familiar ou apenas conhecido.  

O espaço estava bem decorado, a música convidava a dançar 
sem parar, e as cores dos fatos carnavalescos a passarem de um 
lado para o outro, transmitiam a alegria da festa. 

Com a banda a tocar, todos dançaram a um ritmo bem animado, chegando até a ser representado um casamento e o “nosso” baptizado.  

Já a tarde ia longa e a fome apertava, quando se deu inicio ao lanche convívio, terminando, assim, esta tarde de diversão e aventura.  

Para que a festa chegasse a todos, festejou-se, também, o Carnaval dentro da Instituição, com um desfile e a apresentação de canções alusivas à 
época, pelo Lar de Idosos I e Lar de Grandes Dependentes.                                                                                                                   Débora Santos 
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Protocolo de Cooperação Educativa com a Escola E.B.  

D. Manuel I de Pernes 

Testemunho do aluno Alexandre Saraiva Pinto 
Iniciei o meu percurso curricular alternativo, na Santa Casa da Misericórdia de Pernes, a 12 de Janeiro de 2011, no horário das 9 às 
13 horas.  
Em primeiro lugar, visitei, com a Animadora Ana, os vários espaços da Instituição e também fui apresentado aos idosos. 
Cheguei um pouco tímido, mas pouco a pouco fui mudando a minha atitude, que foi notada por todos. 
Hoje, conheço os idosos, trabalho com eles nas actividades, elaboro jogos e desafios, entre outros trabalhos de pintura, restauração 
etc… 
Também visitei o Museu Memórias e gostei muito. Não fazia 
ideia que a nossa vila de Pernes tinha um museu tão bom.  
 Para registo das minhas actividades, estou a realizar um 
portefólio para apresentar na escola.  
Hoje, vejo o lar de uma forma diferente. É um local onde 
moram idosos, numa enorme família. É uma casa grande 
para uma família grande. 
Mesmo com muita idade, os idosos também gostam de se 
divertir e conhecer novos desafios. 
Agradeço à Sra. Provedora, esta oportunidade, no meu 
percurso escolar e também no meu crescimento como 
pessoa. 
Num azulejo que a Ana me mostrou, está escrito: 
“Se és novo, nunca te rias 
Ao passar por um velhinho, 
Sem dares por isso, estás 

Seguindo o mesmo caminho”.                              Alexandre 

 

424.º Aniversário da SCMP 
No próximo dia 04 de Junho de 2011, irá comemorar-se mais um ano da nossa Instituição, o 424.º aniversário da Santa Casa da 
Misericórdia de Pernes/Fundação Comendador José Gonçalves Pereira.  

Falamos de uma casa com um percurso muito intenso, desde o apoio aos idosos, seja com o internamento ou com o apoio ao 
domicilio, o apoio aos jovens que ingressam no ensino superior, com a oferta de uma verba e com a prioridade nas residências para 
estudantes em Lisboa e custos mais acessíveis, e ainda com as diversas obras que têm sido efectuadas ao longo destes anos.  

Não se pode deixar de referir que, este ano, se inicia mais um mandato da Srª Provedora, Maria dos Anjos Neves Patusco, 
acompanhada de novos membros dos corpos sociais. Estes, acolherão, com muito gosto, funcionários, irmãos, associados e amigos 
desta casa, que queiram estar presentes em mais uma comemoração. 

A SCMP/FCJGP, neste aniversário, vai mais uma vez, entregar o Prémio de Estudo aos jovens pernenses que ingressaram no ensino 
superior no ano de 2010, e presentear, como de habitual, todos os presentes com um lanche convívio.  

Débora Santos 

Sessões de Educação para a Saúde 
 

Como referi no anterior artigo que realizei, concluí a colaboração no Manual da Qualidade, pela conceptualização dos cuidados à pessoa e iniciei 
as sessões de esclarecimento às Assistentes de Lar. Para isto, elaborei um plano anual. No entanto, este careceu de reformulações, uma vez que 
existiram obras de requalificação das instalações na Instituição, pelo que estas sessões de esclarecimento ficaram em stand-by. No momento, 
estas estão concluídas, pelo que irei dar continuidade ao plano. Estas são de extrema importância para que as Assistentes de Lar 
adquiram/relembrem conhecimentos acerca dos cuidados à pessoa idosa, nomeadamente no que diz respeito aos cuidados de higiene, 
posicionamentos, prevenção de úlceras de pressão (sendo este um indicador de qualidade nas instituições), alimentação, eliminação, intervenção 
em caso de acidente, entre outros. Por outro lado, as Sessões de Educação para a Saúde que tenho realizado com os idosos têm sido uma mais 
valia, não só pelos conhecimentos que adquirem, como também pelo entusiasmo com que participam. Em jeito de conclusão, é minha expectativa 
dar continuidade às Sessões de esclarecimento, no sentido de melhorar a qualidade dos cuidados prestados aos utentes. 

Enf.ª Andreia Oliveira 
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Workshop “Favas à Antiga” 
porque recordar é viver, no passado dia 3 de Maio, realizou-se no Lar de Idosos I da 
SCMP um workshop sobre favas, onde os nossos utentes tiveram a possibilidade de 
debulhar favas como nos bons velhos tempos. Ao longo do momento, que foi 
recheado de boa disposição, foram várias as actividades realizadas, onde o tema 

principal era a fava, nomeadamente, a leitura divertida de quadras, o jogo do “telefone 
avariado”, a “caça às receitas”, a elaboração de um cartaz e o registo fotográfico de toda a 
dinâmica. 

Esta acção surgiu com o objectivo de proporcionar aos utentes uma vida mais harmoniosa, 
atractiva e dinâmica, através da sua participação e envolvimento, podendo, desta forma, 

valorizar as suas capacidades, 
competências, saberes e cultura. 

Tendo em conta a motivação, diversão 
e alguns comentários que surgiram 
durante a actividade, foi possível 
concluir que correu tudo bem e que a 
dinâmica foi bem recebida por todos, 
podendo mesmo vir a repetir-se, pois 
além de ter atingido os objectivos 
pretendidos, “arrancou” aos nossos 
utentes belos sorrisos que não só 
adoçam o seu dia, como o de toda a 
equipa que se centra neles ao longo de 
todo o seu trabalho. 

No dia seguinte, o que foi o almoço? 
Favas, pois 'tá‟ claro! 

Alexandra Moedas 

Novos Residentes Óbitos 

Nome Idade Localidade Resposta Social Nome Data 

Felismino Júlio Neves 85 anos Vaqueiros Lar de Idosos I Matilde J. Valente 01-01-2011 

Emílio Gonçalves 81 anos Pernes Lar de Idosos I Sofia Elisa P. F. Ferreira 11-01-2011 

Joaquim Jorge Lopes 71 anos Vila Moreira Lar de Idosos I Jorge Fernando P. Gomes 03-02-2011 

Mª Alice Pereira 72 anos Pernes Lar de Idosos I Cremilde Pimenta Ramos 16-02-2011 

Elvira Conceição Meireles 94 anos Achete Lar Grandes Dependentes Júlia Lopes 08-04-2011 

Mª José Assunção Garcia 73 anos Romeira Lar  Grandes Dependentes Elvira Conceição Meireles 08-04-2011 

“Museu Memórias” na Quinta da Torre 
em Pernes 

Não deixe de o visitar e colaborar com a sua opinião 

Elisa Carvalho Correia 17-04-2011 

Mª do Rosário L. Rodrigues 20-04-2011 

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

sentidas condolências. 

 

E 
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Escuteiros no Lar 

Animação do Terço na Santa Casa da Misericórdia de Pernes pelo Clã 22 
Enquanto Clã do Agrupamento 1159 
Pernes, grupo para o qual o serviço 
social se constitui como acto 
fundamental da sua caminhada, 
resolvemos tornar especial, um dos 
momentos de oração dos idosos do 
Lar. 
Deste modo, e por se tratar do mês de 
Maria, os elementos do Clã 22, 
deslocaram-se ao lar para em 
conjunto com os idosos, animar o 
terço, durante o qual houve não só 
orações mas também cânticos, 
fazendo desta tarde de Sábado um 
momento de fé e partilha. 
Terminada a actividade, a alegria e 
agrado dos idosos foi notória, 
deixando no Clã a vontade de voltar 
ao Lar para partilhar outros momentos 
e poder torná-los tão únicos como 
este.   
   

Maria Mariana Batalha 
17/05/2011 
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