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EDITORIAL

ÀS PORTAS DE 2020!
Novo Ano, de esperança renovada, editamos a
quadragésima edição desta publicação, “Jornal a Voz”,
que fez, no presente ano, 20 anos de existência.
Com uma periodicidade semestral, pretende veicular, mais uma vez, junto dos irmãos da Santa Casa da
Misericórdia de Pernes (SCMP), beneficiários das
diferentes respostas sociais e serviços, e ainda da
comunidade mais atenta, o que se faz na SCMP,
dando a conhecer toda a informação mais relevante
dos últimos seis meses da sua vida.
Percebemos, aquando da compilação de todas as
edições, através de publicação própria, A Voz de 20
Anos”, a importância que tem para a história desta

02 |

Jornal

Instituição cada notícia dada às atividades, eventos e
atos mais marcantes que vão sendo assinalados na
trajetória da Misericórdia. É um livro grosso e
extenso, tipo bíblia, mas é uma obra para ter e
consultar e que marca um tempo.
Agora, esta nova edição, que será dada a conhecer,
precisamente no dia em que iremos realizar a nossa
Festa de Natal, como já é tradição, este ano a 14
dezembro, não foge à regra e retrata o muito do que
foi realizado. Fazendo uma navegação pelos artigos,
consegue-se compreender a diversidade e versatilidade dos assuntos. Esperamos, assim, despertar, por
parte dos leitores, uma leitura correta da realidade,
para que possam ficar a par, não só do que se fez,
mas também das estratégias de curto e médio prazo
definidas pela Mesa Administrativa, na pessoa do
Provedor, responsável por guiar os destinos da
SCMP, com o propósito de servir e fazer mais e
melhor misericórdia.
Antes de finalizar, agradeço a todos os que, de forma
direta ou indireta, contribuíram para a conceção
desta publicação, designadamente, na coordenação,
através da produção e na realização de um conjunto
de artigos que compõem esta edição. Acompanho o
interesse e a dedicação que todos colocam nesta
atividade, assim como na preocupação pela qualidade e rigor em mais este trabalho.
Finalizo este editorial desejando a todos os que se
empenham por tornar mais feliz o Natal dos que
mais precisam, uma palavra de profunda gratidão,
destacando os meus colegas membros dos órgãos
Sociais, colaboradores e irmãos da SCMP.
Aos nossos utentes e famílias, que nos permitem
fazer diariamente misericórdia, votos de Boas Festas
e um Ano Novo cheio de tudo o que mais desejem.

Manuel João Maia Frazão

AVoz
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DIA DO PIJAMA
No passado dia 20 de novembro de 2019, as crianças da resposta social Creche - Berço do Alviela, da Santa Casa da
Misericórdia de Pernes, fizeram parte do projeto Missão Pijama 2019.
Nesta iniciativa, as crianças vieram vestidas de pijama para a creche. É um dia educativo e também solidário, feito por
crianças que ajudam outras crianças.
A componente solidária ajuda também a transformar um dia divertido num dia educativo, onde se aprende a partilhar,
desde pequenino, sendo as famílias das crianças convidadas a envolver-se também no projeto.
Esta é uma atividade valorizada pelas crianças, famílias e pelos colaboradores da creche.
Com o contributo de todos, o pouco pode fazer muito!
Cátia Silva

CUIDADOS DE ROTINA DIÁRIA E
ATIVIDADES PROMOTORAS DO
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
Antes de iniciar o ano letivo 2019/2020, realizou-se,
na semana de 26 a 30 agosto, com uma duração de
25 horas, em período laboral, a ação de formação
em cuidados de rotina e atividades promotoras do
desenvolvimento da criança, promovida pelo
Instituto de Emprego e Formação Profissional de
Santarém.
Esta ação formativa teve como público alvo os
colaboradores da creche, tendo sido extensível a
outros colaboradores da Instituição.
Esta ação foi enriquecedora e uma mais valia para
os membros que nela participaram. Com ela
podemos rever, recordar e aprender vários
cuidados e atividades a realizar com as crianças de
modo a aperfeiçoar o nosso dia a dia,
designadamente no que respeita ao funcionamento
e desenvolvimento das rotinas a ter com as
crianças.
Nesta ação, foi abordada a forma de acolher as
crianças e familiares na creche, os cuidados de
higiene, o apoio na alimentação, os períodos de
descanso, os cuidados a ter em situação de doença
e acidente, entre muitos outros.
Podemos concluir, que foi uma ação de formação
muito proveitosa para todos os colaboradores que
nela participaram.
Desta forma a Santa Casa da Misericórdia de
Pernes contribuiu para o aumento da qualificação
profissional dos seus colaboradores.
Esta é uma aposta de se quer dar continuidade no
próximo ano.
Cátia Silva
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL – SAAS
A Rede Local de Intervenção Social (RLIS), teve o seu término em 10 de outubro de 2019, tendo tido início no dia
seguinte o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS), que consiste num atendimento de primeira linha
que responde eficazmente às situações de crise e/ou de emergência sociais, bem como num acompanhamento social
destinado a assegurar o apoio técnico, tendo em vista a prevenção e resolução de problemas sociais.
A presente resposta social continuará a ser operacionalizada em 14 freguesias rurais do Concelho de Santarém,
designadamente, Abitureiras, Abrã, Alcanede, Alcanhões, Amiais de Baixo, Arneiro das Milhariças, Gançaria, Moçarria,
Pernes, UF Achete, Azóia de Baixo e Póvoa de Santarém, UF Azóia de Cima e Tremês, UF Casével e Vaqueiros, UF
Romeira e Várzea, UF São Vicente do Paúl e Vale de Figueira.
O SAAS encontra-se sedeado nas instalações da Santa Casa da Misericórdia de Pernes e, semanalmente, realiza-se o
atendimento nas diferentes freguesias referidas anteriormente. Este serviço é composto por uma equipa
multidisciplinar de cinco técnicos que pretendem efetuar os atendimentos/acompanhamentos sociais a indivíduos e
famílias através uma relação de proximidade, confiança, qualidade e sigilo.
Ana Chíxaro

CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO
CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA RESPOSTA SOCIAL CRECHE
E ALARGAMENTO DO ACORDO REFERENTE À ERPI - LAR S. JOÃO DE DEUS | UNIDADE DE DEMÊNCIAS.

As entidades do setor social e solidário, espalhadas por todo o território, são um pilar fundamental na resposta aos
cidadãos, em particular aos mais vulneráveis, pela sua proximidade, bem como pela maior capacidade de resposta às
situações de carência ou de desigualdade social.
Neste sentido, e após candidatura ao Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o
Desenvolvimento de Respostas Sociais (PROCOOP), realizada pela Santa Casa da Misericórdia de Pernes, vimos
aprovada essa candidatura, sendo celebrado acordo para a resposta social Creche - Berço do Alviela, com a Segurança
Social, no passado dia 10 de julho 2019, para 20 crianças, das 26 que comporta a resposta, e relativamente à ERPI – Lar
S. João de Deus | Unidade de
Demências, vimos o seu alargamento
consumado para 6 utente
utentes, dos 10 que
a resposta tem como cap
capacidade.
Esta celebração consubs
consubstancia-se em
maior
apoio
financ
financeiro,
mais
cooperação e mais coe
coesão e apoio
social, como referiu o senhor
se
diretor
da Segurança social, Dr. Renato
Possante Bento.
Assim, o dia 10 de junh
junho, tornou-se
num marco positivo! Mais um voto de
Misericórdia de
confiançaa concedido à Mi
M
Pernes, que lhe permiti
P
permitirá fazer um
melhor trabalho social ju
junto dos que
mais precisam!
A
Alice Rodrigues
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VII FESTIVAL DA TERCEIRA IDADE
VII FESTIVAL DA TERCEIRA IDADE – SABERES,
SABORES E TRADIÇÕES, UM DIA DE VIVÊNCIAS
INESQUECÍVEIS
A Santa Casa Misericórdia de Pernes organizou o VII
Festival da Terceira Idade – Saberes, Sabores e Tradições,
no dia 30 setembro 2019, na Quinta da Tufeira, em Pernes.
Este festival teve a participação de várias instituições do
concelho de Santarém e várias Misericórdias do País,
abrangendo aproximadamente 1000 participantes.
À semelhança dos outros anos, esta iniciativa decorreu
no âmbito da comemoração do Dia do Idoso e com
intuito de desmistificar a ideia de que os festivais
estivais se
destinam apenas para a população jovem.
Os diversos participantes vestiram-se com trajes de
antigamente, com o objetivo de manter o registo do
festival, que é pautado pela convivência entre a
modernidade e a tradição, promovendo a criatividade
vidade das
instituições.
O programa comtemplou, danças, cantares e iguarias
gastronómicas da região e vários momentos musicais
usicais em
inclusive a atuação do músico David Antunes.
Pelo recinto, circulou um comboio turístico quee encantou
oss participantes.
o
O evento ficou marcado pela boa disposição e alegria
a
dos
participantes
extraordinário
pa
articipantes e contou, ainda, com um extra
aordinário
destaque
de
estaque no Diário da Manhã, da TVI.
Ana
A Chíxaro
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A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PERNES
AOS
PATROCINADORES
E
AGRADECE
ENTIDADES
PARCEIRAS
QUE
CONNOSCO
COLABORARAM
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XII CONGRESSO DA CONFEDERAÇÃO INTERNACIONAL DAS MISERICÓRDIAS, EM MACAU

O Provedor, Manuel João Maia Frazão, esteve presente no XII Congresso da Confederação Internacional das
Misericórdias, a convite da Santa Casa da Misericórdia de Macau, que comemorou 450 anos de vida.
O XII Congresso da Confederação Internacional das Misericórdias, que decorreu entre os dias 12 a 19 de maio,
subordinado ao tema “O papel das políticas sociais e de saúde na proteção à infância e juventude e ao
envelhecimento” abriu com a mensagem do Secretário-geral das Nações Unidas, Eng.º António Guterres, e do
Presidente da República de Portugal, Professor Marcelo Rebelo de Sousa.
Este congresso contou com a presença de mais de 200 Misericórdias de todo o mundo.
O Provedor, Manuel João Maia Frazão, agradeceu à Misericórdia de Macau ter possibilitado a sua participação
neste importante congresso, tendo oferecido um livro sobre a Igreja da Misericórdia de Pernes, em nome da
Instituição, e como Presidente do Secretariado Regional de Santarém, em gesto de gratidão, uma imagem de
Nossa Senhora de Fátima.
Este congresso muito representou para as Misericórdias dispersas por todo o mundo, muito em especial para o
Provedor da Misericórdia de Pernes!
Alice Rodrigues
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ALUNOS DE VÁRIAS ESCOLAS ESTIVERAM PRESENTES NO LANÇAMEN
DOS 432 ANOS DA INSTITUIÇÃO, NUMA AVENTURA QUE É A MAIOR
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NTO DO LIVRO “A VOZ DE 20 ANOS”, NO ÂMBITO DA COMEMORAÇÃO
DA VIDA - APRENDER, PORQUE É ESTA QUE A TODOS FAZ CRESCER

11 |

Jornal

AVoz

CENTRO DE CONVÍVIO | CASA SÉNIOR DA PÓVOA DAS MÓS
Uma intervenção de combate ao isolamento e solidão
A Misericórdia de Pernes, durante o ano de 2019, continuou com a dinamização deste Centro de Convívio,
disponibilizando um conjunto de atividades de animação sociocultural e terapia ocupacional aos seus beneficiários, bem como a sua integração nas atividades institucionais de maior relevo, com visíveis e reconhecidos benefícios para a população daquela comunidade.
Assim, prevenir o isolamento e a solidão manter-se-á como mote para o próximo ano de 2020, servindo de guia
orientador da intervenção nesta resposta social.
M Parreira
Mara

DIA DE SÃO MARTINHO
No passado dia 11 de novembro, comemorou-se o
dia de São Martinho na nossa Instituição, em que
participaram utentes de várias respostas sociais,
colaboradores e familiares, onde não faltaram as
castanhas e o tradicional e animado convívio de São
Martinho.
Este ano o nosso São Martinho foi surpreendido
com a presença de um vendedor de farturas, que
proporcionou uma tarde doce e diferente!
Vanessa Moteiro

GINÁSTICA SÉNIOR
UM PROJETO COM DINAMISMO E IMPACTO NA COMUNIDADE
Após o término da minha carreira profissional, voltar a escrever no jornal da Santa Casa é como voltar ao passado
e sentir que ainda faço parte dela.
Hoje venho falar-vos do projeto Ginástica Sénior, que o senhor Provedor, juntamen
juntamente com a Mesa Administrativa,
se prontificou a apoiar, para que um grupo da
comunidade, pud
pudesse, duas vezes por semana, e
gratuitamente, nna Casa Social, desfrutar de
momentos de convívio, exercício físico e
alegria, orientado
orientados pela nossa querida monitora
Daniela, a quem agradecemos a boa disposição
e a paciência que tem com o grupo.
Como o nosso grupo cada vez está melhor,
iremos continu
continuar, esperando que outras
pessoas se junte
juntem a nós!
Mila Cardoso
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HOMENAGEM EM NOME DE TODOS
Paulo Cruz, colaborador da Instituição entre 1989-2019
Não gostamos de perder ninguém!
A perda é sempre um momento de reflexão, de mágoa, de inconformismo e de
angústia.
da
Não gostamos de perder ninguém! É uma máxima que está enraizada
e que sentimos!
Há, no entanto, momentos, instantes, na nossa vida, em qque
ue temos de perd
er.
perder.
Custa-nos a perda de um utente. Custa-nos a saída de um colega o
u de out
ro
ou
outro
elemento que connosco sinta esta Instituição
ão. Custa-nos, muito, a todo
dos,
s, a partid
da
Instituição.
todos,
partida
inesperada do Paulo Cruz.
Não gostamos de perder ninguém!
ninguém
m! Sabemos,
Sabemo
m s, e sentimos,
sen
enti
timo
moss, hoje,
e a falta
falta que ele nos faz!
Por ser dotado de grande dedicação, em
mpenhamento e disponibilidade
de profissional,l, o Paulo foi uma pessoa muito querida,
empenhamento
quer para os utentes, quer para as famílias,
fam
mílias, quer ainda para os co
ole
legas que tiveram
m o privilégio de com ele conviver e
colegas
trabalhar.
qque,
e, logo no turno d
manh
n ã, conseguia criar
ar um sorriso nos utentes que tinha à
O Paulo era uma pessoa bem-disposta qu
daa ma
manhã,
sua responsabilidade.
Não gostamos de perder ninguém!
ninguém
m! Sentimos a falta
fal
alta
ta da voz dele!
dele
e!
Para todos tinha uma palavra amiga de conf
nforto e de ânimo, mes
smo
m para os maiss d
ébeis, para quem se adivinhava um dia
conforto
mesmo
débeis,
difícil. Respeitava as necessidades individuai
ais de cada um. Era do
otado de um
ma mestria sábia para convencer os mais
individuais
dotado
uma
renitentes. De igual modo, procurava conferi
irr lhes dignidade e aprum
umo, com
mbi
binando com gosto as cores e as peças de
conferir-lhes
aprumo,
combinando
vestuário de cada um.
Tam
mbém porque…
Não gostamos de perder ninguém! Também
mpo
po,, ao romper com as conv
venções instituídas das tarefas essencialmente
O Paulo foi um homem de coragem no seu tem
tempo,
convenções
destinadas a homens e a mulheres, tendo demo
mons
n trad
ado uma enorme compet
tência profissional e dedicação.
demonstrado
competência
anje
jeo
ou ent
tre todos simpatia e apreço
ço, sendo não só o homem mais querido
Dotado de grandes qualidades humanas, gran
granjeou
entre
apreço,
entre as mulheres, mas também entre os sseus
euss pares e, aaos
eu
o diferentes níveis, em tod
os
odos os elementos da Instituição.
todos
ém!! Mas sabemo-lo
sabemo
o-lo reconhecido…
Não gostamos de perder ninguém
ninguém!
As famílias dos utentes do Lar de Id
dos
osos da Santa Casa daa Mi
M
sericórdia de Pernes, se
sejam de Pernes ou das aldeias e
Idosos
Misericórdia
lugares limítrofes, que privaram com
om o Paulo, por certo, rreconhecem
econ
ec
onhe
h cem a mais-valia do seuu trabalho no contributo para o
conforto, para o bem-estar e para
parra a qualidade de vida e di
dig
gnidad
de conferida aos utentes.
dignidade
inguém! Desta ve
vez,
z foi um do
dos nossos, da nossa e
q ipa…
qu
Não gostamos de perderr n
ninguém!
equipa…
dage
gem estava muito
to presente na atitude singula
lar de, no final de cada
O seu espírito de entrega,, d
dee servir e de camarada
camaradagem
singular
um aabraço,
braço, não de um
m ggrito
ritto de guerra, mas nu
ri
um abraço fraterno e de apreç
ço pelos seus colegas.
turno, juntar os colegas nnum
num
apreço
demon
onst
stra
rativa das suas qualid
dad
ades humanas e do quanto
o o trabalho de equipa era paraa eele
le um valor e
Esta realidade é demonstrativa
qualidades
ados
os prestados. Possivelmente qu
quer
e ia dizer-nos: “Juntos cumprimo
moss a nossa
um fator essencial d
daa qualidade dos cuidad
cuidados
queria
cumprimos
hã,, es
eestamos
tamos prontos para
ra ccumprir
umprir outra”.
um
missão e, amanhã
amanhã,
egad
ado
o de trabalho. Disso ttemos
emos
em
os a certeza. Poderá, como ser humano qu
ue era, ter falhado em al
lgu
guns momentos,
Deixa um leg
legado
que
alguns
mas tudo
o o que fez e todas as decisões
decisõ
sões
es que tomou tinham um único objetivo – pr
rocurar o melhor.
r. SSentimos
entimos que todos
procurar
o entend
nder
eram
am.. Fi
Fica
c mos tristes po
or o ver partir, mas felizes por perceber que, de facto, a su
ssuaa pa
pass
ssagem por esta Instituição
entenderam.
Ficamos
por
passagem
e pelas nossas vidass nnos
os m
a co
ar
cou
ud
marcou
dee uma forma, positiva, justa e humana.
perd
der ninguém!
Não gostamos de perder
Ao Paulo, neste caso à família, o nosso muito obrigado.
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CAMPO DE FÉRIAS/ATL
Entre 1 de julho e 30 de agosto de 2019 decorreu a VII
edição do Campo de Férias/ATL. Este projeto, promovido
pela Santa Casa da Misericórdia de Pernes, continua a ser
uma iniciativa significativa para as crianças e jovens que
nele participam, num total de cerca 50 crianças/jovens, as
quais tiveram a oportunidade de experienciar diversas
atividades, tais como: atividades intergeracionais, natação,
equitação, visitas aos Olhos de Água, Rota das
Misericórdias (onde crianças, jovens e idosos puderam
visitar outras Instituições congéneres), música, nutrição,
atividades desportivas, ateliers, sessões de cinema, entre
outras. O verão de 2019 ficou certamente marcado por
muitas aventuras e por felizes e importantes memórias
para o futuro.
Este é, sem dúvida, um projeto muito especial, caracterizado por ser um processo de aprendizagem e de enriquecimento
mútuo. Que as próximas páginas desta história possam continuar a ser escritas com a mesma dedicação.
Paula Monteiro

DIA MUNDIAL DA DIABETES

A convite da Escola Técnica e Profissional do Ribatejo
(EPTR), no dia 14 de novembro de 2019, participámos
nas atividades selecionadas para se assinalar o Dia
Mundial da Diabetes, de caráter lúdico/desportivo.
A Santa Casa da Misericórdia de Pernes agradece à
ETPR pelo convite e congratula-se pela iniciativa. Os
nossos utentes sentiram-se felizes, principalmente por
terem sido valorizados e tratados com dignidade.
Paula Monteiro

A MISERICÓRDIA DE PERNES PARTICIPOU NAS
“III JORNADAS DESPORTIVAS
AS SENIÓRES”
Organizadas pelo Grupo Interinstitucional de Apoio aos
Idosos de Santarém (GIAIS), que se realizaram no dia 31
de outubro de 2019, no Pavilhão Municipal de Santarém,
sendo diversas as modalidades em competição.
A Viver Santarém está de parabéns pelo 1º lugar. Porém,
o objetivo principal foi atingido para todos os
participantes: a promoção do envelhecimento ativo e
saudável, através da autoestima, do bem-estar, da
participação e, principalmente, da partilha e da alegria.
Paula Monteiro
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CORONEL PAULO SILVÉRIO PROMOVE II SEMINÁRIO DA GNR
No dia 23 de outubro de 2019, o Comando Territorial da Guarda Nacional
Republicana de Santarém promoveu, no auditório da Escola Superior de
Republ
Saúde de Santarém, o II Seminário sobre violência nos idosos, intitulado
“Guardar os Nossos com Respeito”.
“Guard
Este seminário
se
inseriu-se no âmbito das comemorações do 11º Aniversário da
Unidade do Comando Territorial de Santarém, mostrando, através deste
Unidad
evento, a importância da partilha e reflexão, em rede, sobre os diferentes tipos
evento
de viol
violência e a necessidade da proximidade com os idosos.
A Santa
Sant Casa da Misericórdia de Pernes integrou também este seminário de
partilha, representada por elementos da equipa técnica.
partilha
Guardar e cuidar com respeito, uma missão de valor!
Guarda
Ana Jorge

II ENCONTRO
RO MODA SÉNIOR - ALMEIRIM
No dia 30 de outubro de 2019, os utentes da Misericórdia
sericórdia
de Pernes foram convidados pela Misericórdia de Almeirim
para participar no II Encontro de Moda Sénior,
énior, que
decorreu no Salão do Moinho de Vento, em Almeirim.
irim.
Os participantes tiveram oportunidade de desfilar e
representar uma época, os anos 60, 70 e 80.
Nesta tarde, idosos provenientes de várias IPSS do
o Distrito
de Santarém e também crianças da crechee daquela
Instituição, promoveram um desfile ímpar.
Cristiana
na Oliveira

TEATRO “SOPA DE JULIANA”
Fomos ao teatro, no dia 20 de junho de 2019, assistir
à peça intitulada “Sopa de Juliana”, na Sociedade
Musical União Pernense (Música Nova), um
espetáculo da autoria de Ascensão Barbosa e Abreu
e Sousa, tendo sido oferecido os ingressos aos
participantes da Santa Casa da Misericórdia de
Pernes, pela aquela sociedade.
Tivemos a companhia, nesta atividade, de alguns
membros da Mesa Administrativa, incluindo do
senhor Provedor Manuel João Maia Frazão.
Foi uma tarde bem passada, onde não faltaram risos
e boa disposição.
Cristiana Oliveira
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O XIV TROFÉU COMENDADOR JOSÉ GONÇALVES PEREIRA
CENSOS SÉNIOR 2019
A SEGURANÇA COMO
BEM-ESTAR COMUNITÁRIO

PREMISSA

DO

À semelhança de anos transatos, no passado mês de
outubro de 2019, a Santa Casa da Misericórdia de
Pernes colaborou com a Guarda Nacional
Republicana (GNR), no âmbito do Policiamento
Comunitário, na sinalização de pessoas idosas em
situação de isolamento e/ou vulnerabilidade social
da comunidade, para a operação Censos Sénior 2019.
Esta operação da GNR, que, anualmente, tem como objetivo
de registos
de
bj ti procederà
d à atualização
t li ã d
i t e a identificação
id tifi ã d
novas situações de risco, reveste-se de particular importância, na medida em que faz um retrato das fragilidades
desta população mais envelhecida, permitindo, simultaneamente, desenhar uma intervenção preventiva, ao nível da
sua segurança.
A Instituição continuará a colaborar com a GNR em todas as ações que possam sensibilizar e prevenir situações de
risco da população sénior, cuidando, com respeito, dos seus utentes e da comunidade!
Vera Torres

MISERICÓRDIA DE PERNES DIVULGA A SUA AÇÃO NO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
No passado dia 18 de novembro de 2019, a Santa Casa da Misericórdia de Pernes, enquanto entidade
empregadora, foi convidada a participar numa sessão promovida pelo Centro de Emprego e Formação
Profissional de Santarém, dirigida aos formandos do Curso de Técnico/a Auxiliar de Saúde, tendo sido
representada pela Diretora Técnica Coordenadora Alice Rodrigues.
Na sessão, onde estiveram presentes outras entidades, como sejam o Hospital Distrital de Santarém e o Centro
de Diálise Nephrocare, foi dado a conhecer o enquadramento do curso, e respetivas saídas profissionais, nos
diferentes contextos, sendo que no que se refere à Instituição, se destacou a importância crescente de recrutar
pessoas qualificadas, designadamente nesta área, para o desempenho de funções de apoio aos ut
utentes, num
exig
trabalho de elevada exigência.
Com estas parcerias, ppretende a
Instituição continuar a trilhar um
caminho que se afig
afigura como
único angariar e capac
capacitar ativos
garan
que possam ser garantia
de um
melhor serviço, não só no
presente, mas também no futuro!

V Torres
Vera
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O XIV TROFÉU COMENDADOR JOSÉ GONÇALVES PEREIRA
A VIDA É FEITA DE PEQUENOS MOMENTOS QUE SE TORNAM GRANDES
Dia de Pão-por-Deus
O dia de Pão-por-Deus foi assinalado na Estrutura
Residencial para Pessoas Idosas, mais conhecida como
Lar de Idosos, não no dia 01 de novembro como manda
a tradição, mas no dia 30 de outubro, por um grupo de
alunos da Escola D. Manuel I de Pernes.
Acompanhados de dois professores, os alunos
desenvolveram várias atividades alusivas ao tema, que,
com grande dinamismo e dedicação, proporcionaram
momentos felizes aos utentes que participaram na
iniciativa.
Recordar é viver, e houve quem o tivesse feito de forma
emotiva, recordando o tempo em que as crianças, em
grupo, que andavam na rua para pedir o Pão por Deus
(ou os bolinhos) de porta em porta.
Foi o caso da senhora Maria Luísa Joanaz Duarte de 83
anos, que, de uma forma surpreendente, retratou esta
tradição alusiva ao dia de Todos os Santos.
Entendo que, para todos, mas muito em especial para os
idosos, manter as tradições é essencial para preservar e
estimular, pois permite não esquecer a riqueza vivenciada
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ao longo das suas vidas.
Eu, que acompanhei a atividade e vi o sorriso estampado
no rosto das crianças e jovens, assim como nos idosos,
aprendi que devemos aproveitar tudo o que tivermos,
onde quer que estejamos, pois a vida é feita de pequenos
momentos que se tornam grandes, quando cois
sas simples
coisas
nos fazem ficar com um sorriso no rosto porr instantes,
conseguindo, muitas vezes transformarmo-nos.
Deixo aqui o exemplo da Senhora Maria Luís
sa Joanaz
Luísa
Duarte que me marcou profundamente de form
ma muito
forma
humana, pelas palavras que proferiu!
O meu bem-haja aos alunos e professores, pelaa atitude
altruísta!
Alice Ro
Rodrigues

Jornal
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SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PERNES PROMOVE,
PELA SEXTA VEZ, CONCURSO DE PRESÉPIOS
A Santa Casa da Misericórdia de Pernes promove
um concurso de presépios de natal, cujo objetivo
principal é manter viva uma tradição cultural
secular, através da dinamização e construção de
presépios, estreitando as relações com as
instituições, associações e escolas locais, onde
serão premiados os classificados em primeiro,
segundo e terceiro lugar, sendo que os demais
receberão também um prémio pecuniário pela
sua participação.
Recordamos que o primeiro presépio nasceu, em
1223, numa gruta em Itália e foi criado por São
Francisco de Assis. Na época, a Igreja não permitia
a realização de representações litúrgicas nas
paróquias, mas São Francisco pediu a dispensa da
proibição, para relembrar ao povo a natividade de
Jesus Cristo.
É neste enquadramento, que, pela sexta vez, se
concebeu uma exposição de rua, que estará
visitável no período de 07 de dezembro de 2019
até ao dia 06 de janeiro de 2020, no Largo do
Rossio, em Pernes.
Assim, esta é uma iniciativa que pretende dar continuidade às atividades que reforcem o papel do património
cultural, material e imaterial, da comunidade local, respeitando a sua memória, tradições e vivências, à semelhança
do que tem vindo a fazer nos atos transatos, sendo que, cada ano que passa, com maior notoriedade ao nível da
quantidade e criatividade de presépios expostos.
Sónia Borralho

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020
Como é habitual e em cumprimento das obrigações legais e estatutárias, realizou-se, no dia 30/11/2019, a Assembleia
Geral da Santa Casa da Misericórdia de Pernes para apresentação, discussão e votação do Plano de Atividades e
Orçamento para o ano de 2020.
A reunião iniciou-se com a leitura e aprovação da ata da sessão anterior. Seguiu-se-lhe a apresentação, pelo senhor
Provedor, Manuel João Maia Frazão, dos objetivos para 2020, que apostam na valorização do património, em particular,
o que se encontra em construção, que permitirá o alargamento das ofertas sociais. O foco será evidente na
modernização das instalações e equipamentos da nova Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), por forma a
assegurar a transformação que o setor cada vez mais exige, sem descurar, naturalmente, as preocupações, que são
constantes, com a sua rentabilização e sustentabilidade. Destacou, ainda, a promoção de uma política de incentivos aos
colaboradores, com vista a diminuir a sua rotação e reter os melhores, assim como a continuação das diligências
necessárias para a realização das obras de reconstrução do prédio localizado na Rua Saraiva de Carvalho.
No final, fez-se uma sentida homenagem a um funcionário que havia falecido, sendo entregue à sua família um quadro
com a imagem de Nossa Senhora das Misericórdias.
Por fim, foi, ainda, oferecido, pelo senhor Provedor, a cada membro dos órgãos sociais, o livro “A Voz de 20 anos”.
Estiveram presentes na Assembleia Geral, 82 irmãos.
Vera Oliveira
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GRUPO CORAL DA MISERICÓRDIA CONTINUA A MOSTRAR A SUA ALMA

Passado um ano da edição do CD, Sempiterno, o Grupo Coral desta Instituição continua ativo, dinâmico e
em clara afirmação da sua essência – unir, numa só voz, o universo institucional, em particular, os elementos
que o compõem: colaboradores, utentes e voluntários.
Assim, em atuações diversas, das quais se destacam o X Encontro de Coros na Golegã, em 02 de junho, e o
espetáculo na Feira Nacional da Agricultura, em 13 de junho, o Grupo Coral, dirigido pelo Maestro Santos
Rosa, afirma e reafirma uma outra forma de cuidar, através da música, marcando e salvaguardando a cultura
de um tempo!
Vera Torres

Coro FNA

Coro Golegã

SECRETARIADO REGIONAL DE SANTARÉM REÚNE PROVEDORES
DAS VÁRIAS MISERICÓRDIAS DO DISTRITO
No passado dia 04 de dezembro, no auditório António Ignácio da Silva Nobre da Santa Casa da Misericórdia de Pernes,
reuniram os provedores do Distrito, na presença do Presidente do Secretariado Regional, Provedor, Manuel João Maia Frazão,
e do Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Dr. Manuel de Lemos.
Vários foram os assuntos que marcaram a agenda do encontro, na sua maioria, comuns às misericórdias presentes.
Destaca-se o facto de o Provedor da Misericórdia de Pernes, que também acumula funções de Presidente do Secretariado
Regional,
Regio
onal, nesta reunião, ter aproveitado a oportunidade para informar da intenção de pretender candidatar-se a novo
mandato
mand
dato com a mesma equipa, designadamente, com o Provedor da Misericórdia de Torres Novas e Constância,
respetivamente,
respe
etivamente, António Gouveia da Luz e António Paulo Teixeira.
Após a reunião, a última de 2019, e a última do primeiro mandato da atual equipa do secretariado, houve, ainda, oportunidade
para uum
m convívio, tendo sido realizado um jantar com todos os presentes.
Alice Rodrigues
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MISERICÓRDIA DE PERNES NA FEIRA MEDIEVAL
No dia 01 de junho, pela primeira vez, Pernes foi palco de uma
Feira Medieval, organizada pelo Agrupamento de Escolas D.
Afonso Henriques, regressando, momentaneamente, ao século
XII, ao recriar a passagem de D. Afonso Henriques pela vila.
A adesão superou as expetativas! Muitos foram os que
participaram no cortejo que desceu da Igreja Matriz ao Largo
do Rossio, local onde se realizou uma feira franca, onde não
faltaram os produtos, ofícios e artesanato da época, nem
mesmo a animação de rua e malabarismo.
E foi, neste contexto, que a Misericórdia de Pernes “abriu as
portas” à iniciativa, tendo proporcionado, aos seus utentes, um
final de tarde verdadeiramente medieval!
Vera
V Torres
T
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ESTÁGIOS CURRICULARES E PARCERIA COM
A ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE SANTARÉM
Como já tem vindo a ocorrer em anos anteriores, teve início, no passado dia 14 de outubro de 2019, a
integração de alunos de enfermagem na nossa Instituição, a fim de realizar estágio curricular no âmbito da
Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, prevendo-se o seu término em fevereiro de 2020.
Pretende-se que os alunos consigam planear, executar e avaliar os cuidados de enfermagem inerentes aos
utentes com doença mental e/ou psiquiátrica fomentando a sua aprendizagem, consolidando conhecimentos e
destrezas no que se refere a esta área de intervenção.
Com a orientação e supervisão da equipa de enfermagem da SCMP, diariamente, incentivam-se os aprendizes
a ter uma visão alargada além do seu âmbito de ação, promovendo a apetência do nobre cuidado ao idoso, na
sua visão mais holística, enquanto ser carente de cuidados humanizados.
Educar também é impregnar de sentido o que desenvolvemos a cada instante na nossa prática.
Marina Martinho | Vera
V Gomes

TEAM BUILDING INSTITUCIONAL

No passado dia 22 de novembro, os colaboradores
da Santa Casa da Misericórdia de Pernes
confraternizaram, entre todos, descomprimindo
das exigências profissionais, num jantar que se
realizou, na Quinta da Tufeira, em Pernes.
Esta ação de Team Building procura melhorar os
níveis motivacionais e melhorar o clima
organizacional. A aposta da Santa Casa é também
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fazer marketing interno, uma vez que as pessoas
respondem sempre de forma positiva à alegria e
ao entusiasmo, premissas essenciais para continuar
a apresentar resultados que são muitos, em várias
frentes, diários e ininterruptos.
Alice Rodrigues

AVoz

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
Com o objetivo de promover hábitos de vida saudáveis, como a adoção de comportamentos alimentares
saudáveis e a prática de atividade física, a Misericórdia de Pernes celebrou, no dia 16 de outubro, o Dia Mundial
da Alimentação.
Durante a semana foram desenvolvidas atividades com os utentes, que possibilitou esclarecerem algumas das
suas dúvidas em relação à
alimentação.
Para além destas, por solicitação
da Escola EB 2, 3 D. Manuel I de
Pernes, foi dinamizada a atividade
“Quiz Saudável” com os alunos do
6º ano, permitindo assim a
promoção de hábitos de vida
saudáveis também à população
mais jovem.
Rita Oliveira

INSTITUIÇÃO REPRESENTADA NA FESTA DOS TABULEIROS EM TOMAR

No dia 07 de julho de 2019, a
Mesa Administrativa
fez-se
representar na secular Festa
dos Tabuleiros em Tomar, a
convite da Misericórdia daquela
cidade templária, continuando a
cimentar as boas relações com
as instituições congéneres.
Sob o slogan “A Festa é do Povo,
pelo Povo e para o Povo”, a
comunidade
voltou
a
envolver-se e a sair à rua,
proporcionando um ambiente
único, naquela que é também
uma cidade única!
Vera Torres
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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
Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social
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

Propriedade, edição e redação

E-mail: scmp@scmpernes.pt

Coordenação: Santa Casa da Misericórdia de Pernes

Santa Casa da Misericórdia de Pernes

Endereço: www.scmpernes.pt

Design, Paginação e Impressão: LMP digital

Rua Eng.º António Torres, n.º 184 - Apdo. 24

Diretor: Provedor Manuel João Maria Frazão

Periocidade: Semestral

2000-495 Pernes

Redação: Mesa Administrativa, Irmãos,

Tiragem: 300 exemplares

Telefone: 243 446 070

Associados, Utentes e Colaboradores

Distribuição: Gratuita

