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EDITORIAL

A edição deste jornal coincide com o 432.º
Aniversário da Santa Casa da Misericórdia de
Pernes, que, no ano em que pretendemos
reafirmar a nossa responsabilidade em servir,
o fazemos de uma forma vinculativa, espelhando-se na comemoração dos 20 anos
desta publicação, que não deixámos passar
indiferente, atendendo ao facto de que este
jornal constitui-se num arquivo e memória
dos acontecimentos mais marcantes que esta
Instituição viveu ao longo das duas últimas
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décadas, publicação esta que transitou de um
milénio para outro.
Neste sentido, e porque valorizamos o passado e o presente, numa visão de futuro, lançamos o livro “A Voz de 20 Anos”, onde compilamos todas as vozes, preservando assim este
acervo documental, que muito honra a todos
aqueles que, ao longo destes 20 anos, participaram na sua realização.
Este jornal, que se iniciou, num mandato da
anterior Provedora, Maria dos Anjos Neves
Patusco, teve, por parte da atual Mesa Administrativa, o acolhimento deste projeto,
dando, assim, continuidade àquilo que consideramos como boas práticas a replicar.
A comunicação, nos dias de hoje, afigura-se
como vital, em todas as áreas, contextos e
situações. Apesar de existirem hoje, mais do
que nunca, diversas formas de o fazer, este
jornal é indispensável para reunir, descrever e
promover tudo quanto se faz nesta Misericórdia, dando sentido ao que praticamos,
que é: somos o que partilhamos.
Por isso, este aniversário incidirá sobre o
tema Comunicação e Misericórdia, mote do
Seminário, que se irá realizar, no âmbito
destas comemorações.
Importa, ainda, fazer referência à capa deste
jornal, que reflete o projeto da requalificação
do adro da Igreja, que se encontra em execução e que permitirá dotar este espaço de
maior dignidade e acessibilidade, fazendo
ainda mais pela Igreja da Misericórdia,
Património de interesse nacional, e pela própria vila de Pernes e sua comunidade.
Continuamos a marcar um tempo, em Páginas
de Misericórdia!

Manuel João Maia Frazão
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Santa Casa da Misericórdia de Pernes
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432 anos, na Prática das 14 Obras de Misericórdia
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SECULAR PROCISSÃO DO SENHOR DOS PASSOS
“O Senhor é Clemente e Cheio de Compaixão”
A secular procissão do Senhor Jesus dos Passos, cerimónia de tradição centenária, que congrega irmãos
e comunidade, decorreu, mais uma vez, na vila de Pernes a 24 de março de 2019.
É durante o tempo da Quaresma, que Pernes tem a sua procissão anual, que marca o percurso de Jesus,
caminho penoso, relembrando a crucificação, morte e ressurreição; através das cerimónias religiosas
que se iniciaram a 23 de Março de 2019, com a Procissão dos Penitentes, em que o Senhor Jesus dos
Passos percorre o caminho da Igreja da Misericórdia até à Igreja Matriz, oculto em panos roxos, deixando quem participa na procissão com momentos de reflexão quando descoberta a luz do rosto de Jesus
Cristo.
As cerimónias do III Domingo da Quaresma, foram iniciadas com a Procissão de Nossa Senhora das
Dores, que saiu da Igreja da Misericórdia de Pernes fazendo o trajeto até à capela de Santo António,
onde mais tarde saiu para o encontro com o seu filho.
Núncio
SSeguiu-se
eguiu-se a solene Eucaristia na Igreja Matriz, presidida por sua Excelência Rev.ma, o Senhor Núnci
io
Apostólico em Portugal - D. Rino Passigato, o diácono João Brites Moita e o nosso Pároco Ricardo
o
Gonçalves Pinto.

04 |

Jornal

AVoz

Esta celebração contou
tou com a participação do grupo coral
oral dos colaboradores da Santa Casa
sa da Misericórdia de Pernes.
o salmo 70 – “O
Foi também à luz do
Com
Senhor é Clemente e cheio de Como o Senhor dos
paixão”, que olhando
mbleia se sentiu
Passos, toda a assembleia
finita Misericóracolhida pela Sua infinita
dia, envolvidos de um sentimento
maior: a pequenez humana perante
tão grande Amor de Jesus, que
carrega a cruz.
correu a ProcisApós a Eucaristia, decorreu
a. O
são do Senhor Jesus dos Passos, com muitos figurantes, que representaram as estações da Via-Sacra
Via-Sacra.
Alecrim espalhado pelas ruas, como manda a tradição, esse aroma que eleva mais alto a solenidade do
Senhor dos Passos, as colchas nas janelas em sinal de respeito que embelezam todo o percurso.
Também os Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Pernes aguardaram com fé a passagem da procissão
na rua junto à Misericórdia, e num gesto delicado atiraram pétalas às imagens do Senhor dos Passos e
de Nossa Senhora das Dores.
FFoi
oi assim, sob o olhar atento da Nossa Senhora das Dores, que a imagem do Senhor Jesus dos Passos,,
ppercorreu,
ercorreu, mais uma vez, as ruas de Pernes e se cumpriu a 395º Procissão.
Marina Martinho
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REMODELAÇÃO DO ADRO DA IGREJA DA MISERICÓRDIA
No seguimento do desenvolvimento de trabalhos recentes de restauro, no interior d
daa Igreja
da Misericórdia de Pernes, era intenção da atual
Mesa Administrativa proceder a uma intervenntervenção de arranjos exteriores, no adro daa Igreja e
envolvente da mesma.
Tal intenção prende-se com o facto dee existirem diversos constrangimentos de acesso à
própria Igreja e a espaços e equipamentos
amentos
envolventes, nomeadamente por questões
stões de
segurança na utilização dos percursoss pedonais
p
e respetivas condições de acessibilidade.
ade.
e
Por outro lado, pretende-se dotar o adro de
condições para que possa ser utilizado
zado pela
população, nas atividades diárias de acesso à
Igreja e como zona de receção e de estar, sem
obstáculos arquitetónicos.
Aproveitando a intervenção, será criada
riada uma
zona, onde se pretende registar, através
és de uma
placa evocativa, o contributo do
o senhor
Comendador José Gonçalves Pereira,
ra, excelso
benemérito da Santa Casa da Misericórdia
ericórdia
i ó di d
de
Pernes.
Para a realização destes trabalhos,
s, que já se
encontram a decorrer, foram necessários
outros, prévios, designadamente arqueológicos.
queológicos.
Esta obra será mais um benefício que
ue a população de Pernes poderá ter, num local
al privilegiaprivilegiado, que muito dignifica o património
nio cultural
da vila.
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A CRECHE BERÇO DE ALVIELA
Os colaboradores da creche Berço do Alviela têm pautado a sua atuação
pelo desenvolvimento de diferentes atividades, que valorizam e promovem
o bem-estar das crianças que acolhem.
Assim, e no decorrer do ano letivo, têm-se comemorado diversas efemérides, como por exemplo o dia do Pai, a chegada da primavera, a Páscoa, entre
outos.
Uma das atividades que destacamos e que foi proposta às famílias das nossas
crianças, foi a decoração de um ovo da Páscoa, de modo a promover o
trabalho entre família e criança. Os trabalhos efetuados foram bastante
variados, tendo, porém, em comum, todos eles, um simbolismo de amor e
união.
Estes trabalhos deram origem a uma boa exposição, que esteve patente no
espaço da creche.
É assim, com objetivos simples, que construimos e sustentamos pequenas
aprendizagens, que, com toda a certeza, formarão cada criança!
Cátia Silva e Mara Parreira

ATIVIDADES SENIORES, MUITAS E DIVERSIFICADAS
Chá Dançante | Carnaval |Baile da Pinha
O Grupo Interinstitucional de Apoio a Idosos do Concelho de Santarém tem por missão promover atividades e
dinâmicas que envolvam a população sénior das várias
Instituições do Concelho.
As atividades previstas em plano de atividades, para os
primeiros meses do ano, foram o Chá Dançante, no dia 14
de fevereiro, alusivo ao Dia de São Valentim, com o tema
dos Afetos, na Casa do Campino em Santarém, onde mesas
decoradas com corações e a presença da artista Paula
Ribeiro, tornaram esta tarde num convívio interinstitucional onde a alegria e a partilha prevaleceram.
o Povo da Abrã
No dia 27 de março, realizou-se o Baile da Pinha, na Casa do
Abrã, ao som do acordeonista Nelson Pisco
Pisco.
Este ano, o Rei e a Rainha encontrados representavam a Santa Casa da Misericórdia de Alcanede.
Realizou-se também em março, no dia 1, o Baile de Carnaval, organizado pela Câmara Municipal de Santarém, sob
a temática das alterações climáticas - um Encontro Interinstitucional denominado “Idade Maior”, na Casa do Campino. Neste âmbito, os utentes da Santa Casa da Misericórdia de Pernes, apresentaram-se com túnicas alusivas a
um planeta saudável, simbolizando a importância de preservar a natureza. O grupo mostrou um globo com fitas
brancas, que ostentavam frases apelando à população para a mudança de comportamentos.

Ana Jorge, Cristiana Oliveira e Paula Monteiro
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SECRETÁRIO GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, ENGENHEIRO ANTÓNIO
GUTERRES, RECONHECIDO PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PERNES

Momento único, nobre, simples, mas histórico!
A Santa Casa da Misericórdia de Pernes, com quase 432 anos de vida, é uma Instituição com uma missão secular e uma
responsabilidade em servir, que apoia mais de 300 famílias e emprega mais de 80 colaboradores. É uma Instituição que continua viva.
O nosso lema é “cuidar com bondade”, é a necessidade que nos conduz à ação, para, acima de tudo, construir para os outros.
Esta Instituição tem vindo a desenvolver o projeto Misericórdia de Pernes com Portugal neste Natal, pelo segundo ano
consecutivo, unindo, em trabalho conjunto, utentes, colaboradores, voluntários e membros da Mesa Administrativa, cerca de
300 envolvidos, pelo que fez a entrega, ao Engenheiro António Guterres, de uma obra de arte, em tapeçaria, com a Bandeira
Portuguesa, numa dimensão de 14 metros quadrados, representando as 14 Obras de Misericórdia, por ter sido o escolhido
como a individualidade do ano, na área que elegemos, a da solidariedade, ou seja, como forma de reconhecimento pela sua
ação de proximidade, acompanhamento e intervenção que tem por todos e em todos os lugares do mundo, combatendo a
pobreza, que transcende fronteiras, e mostrando que todos temos um importante papel a fazer.
Por colocar o bem da humanidade
e do ambiente diariamente em
prática, de uma forma coerente, em
verdadeiro espírito de misericórdia
constante, situação que não foi
alheia àqueles a quem servimos,
que o elegeram, que o acompanham através dos meios de comunicação social, orgulhando todos os
portugueses pelo seu desempenho,
quisemos mostrar-lhe o nosso
reconhecimento e gratidão, no
passado dia 23 de fevereiro, num
momento único, nobre, simples,
mas histórico!
Assim, uma comitiva representada
por idosos, colaboradores, alguns
convidados e membros dos órgãos
sociais participaram nesta homenagem, dando cumprimento ao
objetivo do projeto, que é o de
reconhecer aqueles que se alinham
com o nosso caminho de misericórdia, justo, humano e positivo.
No final deste momento, o senhor Provedor, Manuel João Maia Frazão, proferiu algumas palavras, tendo desejado ao senhor
Eng. António Guterres, as maiores felicidades no desempenho da sua missão, de forma a que o manto de nossa Senhora das
Misericórdias sempre esteja sobre si, trazendo-lhe a esperança, a fé e o alento necesssário, como moderador do mundo,
contribuindo para que, em todos os lugares do mundo, se possa viver em verdadeiro espirito de misericórdia.
Uma palavra de reconhecimento a todos aqueles que contribuiram, de uma forma ou de outra, para a concretização desta
atividade, marcando-a na vida da Misericórdia e na vida das pessoas que connosco estão e que reconhecem a nossa missão
e responsabilidade em servir.
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PROJETO VALORIZADO POR TODOS. É O QUE COMPROVAMOS!
O que pensam os nossos…
“É uma ideia que queremos continuar a realizar e a concretizar, é um trabalho que dá gosto de fazer, não só pela sua importância como também pelo impacto que tem”, expõe a Sra. Manuela Costa.
“A personagem escolhida, o Sr. Engenheiro António Guterres, é uma pessoa distinta e generosa que roubou do seu tempo
familiar uns minutos para receber a provedoria, os elementos da mesa administrativa, os utentes e os técnicos da Santa Casa
da Misericórdia de Pernes” afirma a Sra. Lídia Santos, uma das muitas utentes da Santa Casa.
A tapeçaria entregue faz parte de um grande projeto e é descrita como “um gesto grandioso, bem merecido, com grande
valor e história, sentido por todos os elementos que fazem parte deste grande grupo”, acrescenta a Sra. Natália Infante.
A Sra. Maria Assunção Trigo afirma toda esta história como “uma homenagem e um acontecimento importante pois representa as 14 obras da Misericórdia, tendo muito valor não só para as pessoas como também para esta grande casa”.
São vários os testemunhos de pessoas que se dedicaram não só à construção da Bandeira como também à entrega da
mesma. “Quem não semeia não colhe. Esta homenagem é sinal de respeito e orgulho, pois as pessoas que fazem o bem,
praticam o bem também. Demonstra ainda o valor que a
Santa Casa tem para o povo” afirma com grande orgulho
o Sr. José Neves.
Ao longo da cerimónia estiveram presentes alguns dos
utentes do Lar de Idosos que descreveram o momento
como “simples, grandiosos e comovente, um momento
que me fascinou de várias formas não só pela humildade
como também pela relevância”, afirma assim a Sra. Alzira
Nobre.
A tapeçaria foi entregue por vários elementos que contribuíram para que esta bandeira chegasse à entidade
pretendida, de uma forma “honesta e com muita história
de vida, construída por todos nós, que, aos poucos, alcançámos o objetivo pretendido” é assim que conta a Sra.
Lucinda Duarte.
A Santa Casa da Misericórdia de Pernes pretende continuar com esta homenagem, pois é uma ideia concretizada
por muitos elementos do Lar de Idosos e é uma forma de
contribuírem para homenagear grandes entidades portuguesas, tal como expõe o Sr. Júlio Rodrigues: “Temos
grandes figuras no nosso País e deveríamos poder honrá-las pelo valor que apresentam. São pessoas que não
podem ser esquecidas por nós”.
“Foi um prazer estar ao lado deste grande senhor, que
detém de uma grande simplicidade, por quem tenho muita estima” relata o Sr. Carlos Pedro.
Pretendemos que outras pessoas, ano após ano, venham a receber uma homenagem da Santa Casa da Misericórdia de Pernes,
sendo que o seu critério é sempre o mesmo: Ser um exemplo a seguir, honrando e dignificando o Bom nome de Portugal,
no cumprimento das obras da Misericórdia, para que todos os portugueses possam estar felizes, com estes exemplos, para
sempre! Como afirma a Sr. Dina Paradiz “Com esforço e dedicação tudo se consegue e nós conseguimos alcançar algo que
juntos trabalhamos e para nós é uma honra continuar a fazer parte destas celebrações. Muito obrigada!”
Estagiária Patrícia Costa
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SOCIEDADE MUSICAL UNIÃO PERNENSE “MÚSICA NOVA”
Teatro “Sítio” - Companhia da Chanca
No dia 10 de março de 2019, utentes e colaboradores de várias respostas sociais da Santa Casa
da Misericórdia de Pernes, em conjunto com a
comunidade pernense, tiveram a oportunidade
de assistir à peça de teatro “Sítio”, representada
pela Companhia da Chanca.
A peça teve lugar na Sociedade Musical União
Pernense, “Música Nova”, e abordou o isolamento, a desertificação, o envelhecimento e as
condicionantes de se viver numa aldeia do
interior de Portugal. “Sítio” é um espetáculo de
teatro mudo, peça criada e encenada pelos
atores André Louro e Catarina Santana, que
decidiram em 2013 trocar Lisboa pela Chanca,
em Penela, em busca de melhor qualidade de
vida. Durante a sua interpretação, os atores
usaram máscaras larvares (máscaras grandes e
simples criadas pelo pedagogo e ator francês
Jacques Lecoq).
Do final da peça, fez parte um debate de ideias
sobre o que ali se havia passado, sendo várias as
reações. Destacamos a de António Duarte, de 95
anos, nosso utente, que considerou a mesma
“simplesmente emocionante”, tendo sido a sua
opinião, posteriormente, objeto de reportagem
por vários meios de comunicação social. No
entanto, outros utentes, igualmente, mostraram
o seu agrado, tendo surpreendido pelo que
apreenderam.
Após o espetáculo, decorreu um lanche/jantar
na Casa Social, oferecido pela Santa Casa da
Misericórdia de Pernes, onde atores e espetadores partilharam um agradável momento de
convívio.
Cristiana Oliveira e Paula Monteiro
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FORMAÇÃO “OS CUIDADOS A PRESTAR NA DEMÊNCIA”
No dia 13 de março de 2019, a Santa Casa da Misericórdia de
ePermes integrou o programa do 1.º Encontro de Partilha de Sabeorres, sobre a temática cuidados a prestar na Demência (uma abordagem prática e integrada), organizado pela Fundação José Revas,
as,
tendo decorrido na Biblioteca Municipal de Alpiarça.
Neste encontro, a Santa Casa da Misericórdia de Pernes apresennra
tou a sua experiência na área das Demências, através da Diretora
paTécnica Maria Alice Rodrigues e restantes membros da equipate
multidisciplinar, que fazem parte
da Instituição.
Foi possível, de uma forma
ma
ão,
dinâmica, apresentar a Instituição,
mio caminho percorrido e o camita
nho que se pretende trilhar, nesta
área.
Para finalizar, queremos deixar o
or
nosso grande agradecimento, por
nos ter sido possível participar
ar
nesta ação, que permitiu que
ue
também pudéssemos ver o quee a
Misericórdia faz fora de portas!

Carolina Luís e Joana Menino

PEREGRINAÇÃO MILITAR A FÁTIMA
Dando cumprimento a uma das
as obras de
misericórdia, dar pousada aos peregrinos,
a Misericórdia de Pernes, no passado
assado mês
de março, acolheu na Casa Social,
cial, mais de
150 militares, dos diferentes
tes ramos
das forças armadas, fornecendo-lhes
ecendo-lhes
alimentação de jantar e pequeno-almoço.
no-almoço.
Para além disso, foi disponibilizada
zada a Igreja
da Misericórdia, onde foi celebrada
ebrada uma
missa, presidida por D. Rui Valério,
lério, Bispo
das Forças Armadas e Segurança.
ça.
O senhor Bispo, que, na provedoria,
edoria, teve
oportunidade de conhecer o trabalho
desta Instituição, desejou para a mesma as
maiores felicidades na concretização
etização de
tão nobres objetivos, tendo
ndo
do ficad
ficado
sensibilizado pela grandiosidade
ade da sua
ação social.
Alicee Rodrigues
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TRABALHAR AOS FERIADOS?!
Como todos sabemos, o ano tem 365 dias, compostos
por dias ditos “normais” e de feriados e/ou de épocas
festivas. Porém, o mundo não pode parar quando existem
feriados ou épocas festivas.
Todos desejamos passá-los com quem nos é próximo, no
entanto, não nos podemos esquecer das pessoas que
precisam de nós todos os dias, nomeadamente, os grupos
mais vulneráveis, como é o caso das pessoas que estão
internadas nos hospitais, dos sem-abrigo, dos
toxicodependentes, das crianças, mais especificamente as
que estão institucionalizadas, dos idosos, entre outros.
Estas pessoas precisam de nós diariamente e será justo
pensar só no nosso lado? E agora a questão é: e no lado
deles já alguém pensou?
Centrando a questão mais nos idosos, muitos deles estão
num lar e conscientes de tudo, muitos encontram-se em
situação de grande dependência, outros nem tanto,
outros precisam apenas de um carinho diariamente para
não se sentirem sós. Muitos deles passam todos os dias
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com os funcionários da instituição, até mesmo nos
feriados e épocas festivas, e só porque não são dias
normais estes não precisam de ser ajudados tal como
nos outros dias? Claro que sim.
Tal como é o caso dos idosos é dos outros grupos
vulneráveis já mencionados, os doentes precisam que
alguém os cuide todos os dias, independentemente do
momento e vice-versa.
A questão não é gostar de ficar com os nossos, porque
isso todos queremos, mas a questão é que existe uma
grande
necessidade
de
ajudar
o
outro,
independentemente do dia, sendo de segunda à sexta,
como fins de semana, feriados e épocas festivas.
Para finalizar, como diz muito bem Nilton Mendoça:
“Cuidar para o sentimento de amor e bondade é se não
o primeiro passo para entender que o outro não é
oponente, mas irmão.”

Jornal

Ajudante de Lar Madalena Oliveira

AVoz

O TESTEMUNHO DE DUAS FORMANDAS DE UM
CURSO PROFISSIONAL DE AUXILIAR DE SAÚDE
“O estágio enobrece, traz conhecimento e dignifica-nos!”
A Escola Técnica e Profissional do Ribatejo, localizada na aldeia de Alto-dos-Fornos, deu-nos a oportunidade de frequentar
uma Formação em Contexto de Trabalho, no âmbito do Curso Técnico de Auxiliar de Saúde, tendo nós escolhido a Santa
Casa da Misericórdia de Pernes para a realizar, no nosso último ano de aprendizagem profissional.
No dia 6 de março de 2019, iniciámos o nosso estágio na Santa Casa da Misericórdia de Pernes. Inicialmente, a Doutora Alice
Rodrigues apresentou-nos a Instituição, uma Instituição acolhedora, pois fomos, desde logo, bem recebidas por todos.
Ao longo da nossa jornada, sentimos espírito de equipa e entreajuda por parte de todos os colaboradores.
Desta forma, consideramos que a nossa passagem por esta Instituição tem sido muito gratificante, pelo acolhimento e pelos
conhecimentos práticos que nos tem disponibilizado.
Para nós, estagiar num lar está a ser uma mais valia, pois estamos a conhecer melhor esta realidade.
Na nossa opinião, consideramos que o estágio está a ser enriquecedor pela maneira como os idosos e os funcionários nos
têm integrado na sua rotina diária e no mundo do trabalho.
Relativamente, à nossa experiência, nesta Instituição, levamos
mos uma “bagagem” de conhecimentos práticos aprofundados, assim como,
o, vários valores,
que muito contribuirão para a nossa formação pessoal e profissional.
ofissional.
Estamos a valorizar muito esta experiência, que nos tem permitido
rmitido adquirir
o gosto por esta área.
Todos os dias, colocamos em prática o que aprendemos, a nível teórico,
dando-se como exemplo, o auxílio no transporte de utentes,
entes, apoio na
alimentação, na distribuição e toma da medicação, na colaboração
oração e realização de eliminações e higienizações, na dinamização de atividades
idades lúdicas e
desportivas, no tratamento de roupas, entre outras.
“O estágio enobrece, traz conhecimento e dignifica-nos!”
Estagiárias Joana Meninoo e Carolina Luís

CONGRESSO NACIONAL DAS MISERICÓRDIAS

A Santa Casa da Misericórdia de pernes participou
no Congresso, promovido pela União das
Misericórdias Portuguesas (UMP), cujo tema era
“Compromisso, Rigor e Missão”.
Várias foram as áreas debatidas, dentro do
panorama político, social, religioso, económico e de
saúde, ao longo dos dias do Congresso, que se
realizou nos dias 07 a 10 de fevereiro, muito
embora a nossa participação tenha incidido apenas
em dois dias.
Durante este Congresso, foi possível contactar com
várias identidades, estabelecendo relações de
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proximidade, que muito nos ajudaram a concretizar
grandes objetivos estratégicos, que queríamos
alcançar.
Deixamos uma palavra de reconhecimento à
organização deste Congresso, designadamente
Santa Casa da Misericórdias de Albufeira e UMP,
pois proporcionaram momentos marcantes através
da intervenção de vários oradores, trazendo ao de
cima a importância das Misericórdias, ao longo dos
seus cinco séculos de existência.
Alice Rodrigues

AVoz

PARCERIAS COM SENTIDO
Misericórdia de Pernes e Centro de Formação do IEFP
Nos dias 27 de fevereiro e 28 de março, a Santa Casa daa
Misericórdia de Pernes recebeu dois grupos de formandoss
do IEFP – Centro de Formação Profissional de Santarém, do
o
curso de cabeleireiro, composto por 17 e 14 elementos,
s,
respetivamente.
Estes formandos prestaram cuidados a todos os utentes dass
o,
diferentes estruturas residenciais da nossa Instituição,
contribuindo para a sua autoestima e bem-estar.
Esta experiência possibilitou, também, que os formandoss
pudessem desenvolver competências a nível profissional e
pessoal.
A alegria e satisfação foram notórias nos rostos dos nossoss
utentes, não deixando ninguém indiferente.
São pequenos gestos, que fazem a diferença!!
ssão do Sr. dos Passos, também tivemos o priviléé
Para além destes dois dias, no dia 24 de março, dia da Procissão
gio de receber um grupo de formandos do curso de cozinha e pastelaria, que nos presentearam com o seu
saber, apresentando-nos um serviço, lanche convívio, servido na Casa Social, a todos quantos colaboraram e
participaram nesta cerimónia religiosa, destacando-se, obviamente, a irmandade.
EEste
ste momento não foi descurado por nenhum dos que dele puderam disfrutar, tendo sido elogiado por
todos, em especial por sua Excelência Reverendíssima, D. Rino Passigato, que observou a gastronomia, em
to
forma
fo
orma de arte, que ali se encontrava para alimentar também o espírito.
Uma palavra de gratidão a toda a equipa do Centro de Formação do IEFP, por este bom exemplo de parceria
parceria!
Vanessa Moteiro
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ESPETÁCULO DE ANO NOVO 2019
A 24 de Janeiro de 2019 teve lugar no CNEMA, em Santarém, o Espetáculo de Ano Novo, intitulado
“Insónia”, tendo como protagonista o ator Fernando Mendes.
Este foi o segundo ano, em que esta iniciativa, organizada pelo Secretariado Regional de Santarém da
União das Misericórdias Portuguesas, juntou as Misericórdias do Distrito, através de um espetáculo de
convívio e partilha entre utentes, colaboradores, comunidade e órgãos sociais.
Mais uma vez, o CNEMA teve casa cheia, trazendo humor para o novo ano.

Para os utentes da Santa Casa da Misericórdia de Pernes, este dia superou as expetativas, pois para
além de participarem no espetáculo, foi possível, ainda, conhecer pessoalmente o ator Fernando
Mendes,
Certo”..
Me
endes, apresentador de “O
O Preço Certo
Sorrisos,
Sor
rrisos, gargalhadas, abraços e muito afeto, marcaram este dia!
Ana Jorge
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O XIV TROFÉU COMENDADOR JOSÉ GONÇALVES PEREIRA
XIV TROFÉU COMENDADOR JOSÉ GONÇALVES PEREIRA
Realizou-se no campo do Livramento em Pernes, no
passado dia 19 e 20 de abril de 2019, mais um torneio de
formação, o mais antigo do concelho de Santarém, e um
dos mais prestigiados, o XIVTroféu Comendador José
Gonçalves Pereira
Participaram neste torneio 26 equipas e mais de 400
atletas, em competição nos escalões de sub-8, sub-13,
sub-15, sub-17 e sub-19, onde estiveram presentes cerca
de 800 pessoas.
Os atletas levaram de Pernes a lembrança de
participação, os troféus feitos em madeira a simbolizar
uma das indústrias que deu nome à freguesia, os artigos
feitos em madeira, uma forma encontrada pelo clube
para homenagear a tradicional indústria de artigos em
madeira e artesanato da vila, naquele que é um dos
torneios mais prestigiados atualmente vocacionado para
a formação. Todos os participantes receberam a habitual
medalha evocativa do Troféu Comendador José
Gonçalves Pereira, oferecida pela Santa Casa da
Misericórdia de Pernes, patrocinadora oficial deste
evento e que, desde a 1ª edição, realizada em 2005, tem
como principal objetivo apoiar a formação da juventude
e continuar a possibilitar a organização e a continuação
desta grande jornada desportiva.

Por lá estiveram muitos convidados em representação
dos parceiros do clube: o presidente da Câmara
Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, e a vereadora
Inês Barroso que participaram na entrega de prémios,
juntamente com o provedor da Santa Casa da
Misericórdia de Pernes, membros da mesa administrativa
e presidente da Junta de Freguesia de Pernes.
Com esta iniciativa a Santa Casa da Misericórdia de
Pernes homenageou, mais uma vez, a memória do Sr.
Comendador José Gonçalves Pereira.
Domingos Abreu

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2018
Em cumprimento dos preceitos legais e do dever de informação aos irmãos, a Santa Casa da Misericórdia de Pernes procedeu à apresentação do Relatório de Atividades e Contas referente ao ano transato, em Assembleia Geral, que decorreu no
dia 30 de março, no Auditório “Comendador António Ignácio da Silva Nobre”, na Quinta da Torre.
Fê-lo, como é habitual, disponibilizando essa informação por escrito - em que reúne o Relatório de Atividades, o Balanço e
Contas, o Anexo ao Balanço, a Demonstração de Resultados e o Parecer do Conselho Fiscal.
O senhor Provedor, Manuel João Maia Frazão, salientou os aspetos mais relevantes através de gráficos e quadros, que foram
projetados, sendo acompanhados de algumas referências e explicações, nomeadamente quanto às atividades desenvolvidas e
aos resultados obtidos.
Foi, ainda, apresentada, entre outras propostas, na Requalificação e Ampliação do Lar de Idosos, a alteração do projeto para
a solução de mais um piso, ficando, assim, o Lar de Idosos, com uma capacidade para 120 utentes. Através de uma imagem,
deu a conhecer como irá ficar a unidade. Esta proposta obteve aprovação por unanimidade.
Foi, com a presença de 46 Irmãos, aprovado, por unanimidade e aclamação, o Relatório e Contas, o parecer do Conselho
Fiscal e as propostas apresentadas.
Vera Oliveira
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MAESTRO SANTOS ROSA ACOMPANHA GRUPO CORAL DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
PERNES, CELEBRANDO 5 ANOS DE EXISTÊNCIA E PROMOVENDO O RECENTE CD, “SEMPITERNO”
O grupo, no passado dia 13 de abril, no palco do Centro
Cultural e Recreativo Arneirense, apresentou-se na 3ª
Gala | Encontro de Coros, com temasdo CD, editado no
final do ano de 2018.
Este grupo tem vindo a tornar-se, na região, um
m grupo de
referência, pelo propósito da sua existênc
existência,
ncia, pois
continuam a formá-lo voluntários e colaborad
colaboradores
dores da
Santa Casa da Misericórdia de Pernes que, de forma
altruísta, se dedicam a mais esta causa!
Várias atuações têm já programadas no decor
decorrer
rrer do
verão deste ano.
Alice Rodrigues
Ro

“O
O PODER DA COLABORAÇÃO EM SANTARÉM”
Numa lógica
gica de promoção do ano de 2019 como o Ano
Nacional da Colaboração, têm sido desenvolvidas iniciativas
de âmbito
o nacional, sobre esta temática, sendo que, no dia
11 de abril,
bril, a Santa Casa da Misericórdia de Pernes
participou
u no Ciclo de Eventos “O Poder da Colaboração
em Santarém”,
arém”, organizado pela Câmara Municipal e pelo
ForumGovInt,
ovInt, com o apoio do IPS – Instituto Politécnico de
Santarém..
Neste enquadramento, num sistema de curtas
apresentações
ações (pitch), foram divulgadas iniciativas
concelhiass de colaboração, cujo objetivo primordial se
prendia com a partilha de experiências, de divulgação de
boas práticas,
áticas, de resolução conjunta de problemas e
otimização
ão de recursos.
A Diretora
ora Maria Alice Rodrigues partilhou a sua
experiência,
cia, neste âmbito, tendo, entre muitos outros
projetos passíveis de serem escolhidos, explanado o que diz
respeito ao Grupo Coral da Instituição, sustentado numa

verdadeira lógica de cooperação, dando corpo ao mote:
“colaborar faz toda a diferença”!
Vera Torres

DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO EM CONTEXTO
COMUNITÁRIO - PREVENÇÃO DE QUEDAS
A Santa Casa da Misericórdia de Pernes acolheu, mais uma vez, no início de 2019, alunos da Escola Superior de Saúde do
Instituto Politécnico de Santarém, no âmbito do Estágio II – Diagnóstico de Situação em Contexto Comunitário.
Este estágio teve como principal objetivo averiguar junto da população sénior necessidades da mesma e atuação no terreno.
Para tal, o grupo constituído por quatro alunas, começou por criar empatia com os utentes, conhecendo-os de forma a permitir a intervenção junto destes.
Ao longo do estágio, para além dos momentos de interação, foi desenvolvido um trabalho escrito sobre a temática “Prevenção
de quedas” e preparada uma sessão interativa intitulada “Sim ou não? Eis a questão”.
Mais uma vez a Misericórdia de Pernes e a Escola Superior de Saúde de Santarém saíram enriquecidas desta parceria.
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Sede Social –Provedoria | Serviços Administrativos
Largo Maria Caetano – Casa Social
2000-495 Pernes
Tel.: 243 446 070 | Fax: 243 446 079
Email: provedoria@scmpernes.pt | secretaria@scmpernes.pt
Lar de Idosos
Rua Eng.º António Torres, n.º 184
2000-495 Pernes
Tel.:243 446 070
Email: lar@scmpernes.pt
Lar de Grandes Dependentes
Largo da Misericórdia
2000-493 Pernes
Tel.: 243 446 070
Email: lgd@scmpernes.pt
Lar S. João de Deus | Unidade de Demências
Rua Comendador José Gonçalves Pereira
2000-493 Pernes
Tel.: 243 446 070
Email: lsjd@scmpernes.pt
Rede Local de Intervenção Social (RLIS)
Edifício Lucrécia Sequeira – Rua Carlos Theriaga Júnior
2000-495 Pernes
Tel.:243 448 119 | 243 448 120
Email: geral.scmpernes@rlis.pt
Creche Berço do Alviela
Rua Eng. António Torres – Quinta da Torre
2000-495 Pernes
Tel.: 243 446 070
Email: creche@scmpernes.onmicrosoft.com
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