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434 anos ao serviço e a cuidar com bondade

Comemora a Santa Casa da Misericórdia de 
Pernes (SCMP) mais um aniversário da sua 
existência, no próximo dia 23 de maio. 

Após um ano de conturbadas situações, 
originadas pela pandemia que assolou o mundo 
inteiro, que nos impediu de viver da forma 
como estávamos habituados, a Instituição 
continua a rasgar os anos e os séculos, estando 
cada vez mais sólida, marcando a sua forte 
presença não só na região onde está instalada, 
mas também em contextos mais alargados.

Esta solidez deve-se a uma equipa que, com a 
sua competência e comprometimento na 
prossecução da missão e valores da Instituição, 
explicam o seu sucesso, através da forma 
personalizada, empática e humana que 
disponibiliza a todos os seus utentes. 

Para além disso, o facto de apresentar 
condições competitivas, numa dicotomia 
qualidade/custo, que assenta numa vertente 
solidária, faz da SCMP uma Instituição de 
referência e procurada, uma vez que 
disponibiliza quase tudo o que é necessário 
para garantir e satisfazer as necessidades de 
quem nos procura. E quem nos procura já sabe 
que os nossos objetivos passam sempre, e 
acima de tudo, pela prestação de um serviço de 
qualidade elevada e seguro.

No entanto, e apesar de termos passado por 
uma pandemia, que esperamos, sinceramente, 
que se esteja a desvanecer, continuamos a 
trabalhar na recuperação e na estabilização de 
várias vertentes da nossa atuação, para que 
possamos ultrapassar os diferentes obstáculos 
que surgem das dinâmicas provocadas pelo 
contexto socioeconómico e social que 
atravessamos, dando-se como exemplo, a falta 
de mão de obra disponível.

Encontramo-nos em fase de acabamentos da 
obra de ampliação e requalificação do Lar de 
Idosos, obra esta cuja necessidade nunca foi tão 
sentida, e que, sem dúvida, é um investimento 
que projetará, não só a Misericórdia, mas 
principalmente as pessoas que aqui trabalham 
ou possam vir a trabalhar e também as que dele 
vão usufruir. É um investimento audaz, mas 
parar é morrer e devemos arriscar sempre 
quando o propósito é maior!

Termino, felicitando todos os colaboradores, 
utentes, irmãos e membros dos corpos sociais, 
por mais este aniversário, que é de todos, 
convidando-vos a nele estarem presentes.

EDITORIAL

Manuel João Maia Frazão

O Provedor
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Santa Casa da Misericórdia de Pernes 
Há 434 anos, na Prática das 14 Obras de Misericórdia 

 
 



MATRÍCULAS 

INSCRIÇÕES 
ABERTAS!!! 
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“SINTO QUE ESTOU NA PARAGEM”

A Comissão Municipal de Proteção de Pessoas Idosas e/ou Dependentes (CMPPID) realizou um Webinar 
sobre “O confinamento: consequências na saúde mental das pessoas idosas e/ou dependentes”, tendo a 
Instituição sido convidada a fazer uma reflexão sobre experiência da Santa Casa da Misericórdia de 
Pernes, nesta pandemia designadamente sobre o período do confinamento.

Esta reflexão implicou fazer uma retrospetiva a alguns dos factos, em diferentes dimensões, na perspetiva 
do utente, do profissional, do dirigente, do familiar e das diversas entidades que acompanharam toda a 
situação.

No que coube aos utentes e familiares, foram realizados vídeos onde foi possível ouvir na primeira pessoa 
o relato dos efeitos do confinamento nas suas vidas e o impacto que este teve. Foi possível extrair que, 
por muito que a Instituição tenha feito durante o período agudo da pandemia, nada resolveu a falta do 
beijo, do abraço e do contacto físico.

Ficamos com a sensação de que fizemos muito, mas tudo foi pouco, porque a liberdade e a autonomia 
estiveram suspensas por muito tempo. “Sinto que estou na paragem” é uma das expressões que 
escutamos, entre outras. Esta é da utente Prudência Sequeira.

Na vertente profissional e na área da saúde mental, o medo apoderou-se, tendo trazido, de forma exposta, 
ao de cima, várias fragilidades: económicas, sociais, familiares, entre outras.

Aprendemos a lutar sozinhos com os problemas, para os quais não estávamos minimamente preparados, 
mas também, e tendo em conta o nosso desempenho, aprendemos que nada de grande e valioso se faz 
sem sacrifício.

Direção Técnica

A FRASE MARCANTE QUE FICOU DO WEBINAR
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A Santa Casa da Misericórdia de Pernes, como é do conhecimento, tem três Estruturas Residenciais para 
Pessoas Idosas, sendo que, cada uma, tem o seu fim e a sua especificidade. 

No entanto, apenas ao Lar S. João de Deus | Unidade de Demências lhe foi atribuído nome, pelo que, ao 
Lar de Grandes Dependentes e ao Lar de Idosos, que se encontra, este último, em ampliação e 
requalificação, importava também atribuir-lhes nome. 

Assim, neste jornal, abaixo, fazemos uma abordagem a este assunto, informando os leitores dos nomes 
que foram atribuídos e a fundamentação para essa atribuição.

LAR DE IDOSOS | LAR NOSSA SENHORA DA PURIFICAÇÃO

Na génese da ampliação e requalificação do lar de idosos, assentaram alguns 
princípios na sua construção, uma vez que se destina à população mais 
envelhecida, sendo primordial garantir condições de habitabilidade e 
assistência adequada, por forma a tornar esta infraestrutura num lugar com 
significado, para ser usado, sentido e amado. 

O edifício foi pensado para ter um carácter de habitação e não de hospital. 
Para isso, os espaços, materiais, acabamentos e filosofia do edifício, quatro 
elementos da natureza, foram concebidos, tendo em conta os seus usos, por 
forma a estimular e desenvolver comportamentos, através de atividades de 
socialização, físicas, intelectuais, de memórias e ambientes, tendo como mote 
a terra, a água, o fogo e o ar, que permitirão trazer vida aos seus utilizadores, 
futuros utentes.

É neste encontro com a natureza, que cruzamos a assistência religiosa, seguindo a origem das 
misericórdias, pelo que, sendo Nossa Senhora da Purificação a padroeira da freguesia, e porque a 
purificação pode ser alcançada também através dos elementos da natureza, o nome enquadra-se no 
ambiente que se pretende para o edifício.

ESTRUTURAS RESIDENCIAIS PARA PESSOAS IDOSAS DA 
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MISERICÓRDIA DE PERNES | ATRIBUIÇÃO DE NOMES

LAR DE GRANDES DEPENDENTES | LAR SANTA VERÓNICA

Na génese da atribuição do nome ao Lar de Grandes Dependentes esteve 
subjacente suavizar o peso da condição de debilidade das pessoas a quem se 
destina esta Unidade. O nome de Santa Verónica surge numa relação, quase 
que direta, entre a ação desta para com Jesus, onde se evidencia na Sexta 
Estação da Via-sacra, episódio de enxugamento da Face de Jesus quando este 
caminha para o calvário, e o que acontece no lar destinado às pessoas 
grandes dependentes, onde, todos os dias, são prestados os cuidados aos que 
fazem o seu sofrido caminho. 

Para além disso, a unidade encontra-se decorada com telas fotográficas, que 
permitem, através delas, trazer vida e ambiente, consolando e aliviando a 
dureza desta passagem. Santa Verónica é considerada, também ela, a padroeira 
da fotografia, pelo que a sua imagem mostra o retrato de Jesus, no pano que 
expõe o seu rosto, quando o enxugou. Esta harmonia e coincidência de factos, 
justifica a atribuição deste nome.
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O mote do plano de atividades do corrente 
ano, da Santa Casa da Misericórdia de Pernes, 
é: “Cuidar bem das pessoas, também 
é investir”.

Como todos sabemos, temos vivido um 
tempo excecional, de uma dureza jamais 
imaginável.

Assim, e neste contexto, ainda de incerteza, 
fruto da pandemia que atravessamos, torna-se 
necessário focar a nossa estratégia numa 
moral de responsabilidade social, 
centralizando as atividades a desenvolver no 
cuidar melhor das pessoas, ou seja, investir 
nelas. 

Assim, e pensando que os utentes estão na 
centralidade da sua ação, a Instituição continua 
a dar uma resposta robusta e capacitada, por 
forma a assegurar que se mantém na linha da 
frente no que respeita à intervenção social que 
desenvolve.

Por isso, continua a investir na prestação de 
cuidados de saúde, assumindo todos os 
encargos, garantindo aos seus utentes o 
acompanhamento médico e de enfermagem 
que o Serviço Nacional de Saúde não assegura.

Desta forma, os cuidados de saúde são 
prestados por uma equipa de enfermeiros, 
profissionais a tempo inteiro, fazendo parte do 
quadro permanente da Instituição, e, ainda uma 
outra equipa, externa, para reforço desta.

Relativamente aos cuidados médicos, embora, 
nas normas reguladoras das condições de 
instalação e funcionamento dos lares, não o 
seja exigido, a Instituição dispõe deste serviço, 
através de médicos contratado para este fim.

O Compromisso de Cooperação para o Setor 
Social e Solidário na área da Saúde, ao nível 
dos Cuidados de Saúde Primários, pretende 
garantir que as equipas de medicina geral e 
familiar se desloquem às Estruturas 
Residenciais para pessoas Idosas.

“CUIDAR BEM DAS PESSOAS TAMBÉM É INVESTIR”
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No entanto, na área de implantação da 
Misericórdia de Pernes, esta situação não 
sucede, pelo que a Instituição tem de suprir 
esta dificuldade, quando os cuidados médicos 
são determinantes para fazer face a uma 
população que apresenta várias patologias e 
comorbilidades, como é o caso da de maior 
idade.

Guardar os que estão à nossa 
responsabilidade e aliviar a pressão das 
unidades hospitalares tem sido a nossa 
estratégia, assim como organizar e aperfeiçoar 
métodos e práticas, colocando ao dispor os 
recursos necessários.

A acompanhar o mote “Cuidar bem das 
pessoas também é investir” é, também, 
o que se tem feito na requalificação das 
infraestruturas, encontrando-se a Instituição 
na fase de acabamentos da ampliação do atual 
lar de idosos, prosseguindo posteriormente 
com a remodelação da estrutura existente.

Este novo equipamento, com grandes níveis de 
qualidade, e que obedece aos requisitos legais 
em vigor, revela-se da maior importância, uma 
vez que vai permitir uma maior qualidade de 
vida dos utentes, nomeadamente, do seu 
bem-estar, assim como de toda a equipa que o 
colocará a funcionar, podendo de forma mais 
eficaz dotar de maior dinamismo as atividades 
a desenvolver, apoiando-se em serviços e 
ferramentas inovadoras.

O facto de se aumentar o número de camas, 
para um total de 120, alargar a resposta de 
Centro de Dia e de Serviço de Apoio 
Domiciliário, para 20 e 40, respetivamente, é 
“Cuidar bem das pessoas”, e isso 
“também é investir”, pois desta forma 
contribui-se para o combate ao isolamento e 
exclusão social dos mais idosos.

Favorecer um envelhecimento bem-sucedido 
e com dignidade é respeitar aqueles que 
merecem a nossa gratidão por tudo quanto 
fizeram e nos deixam como legado.

“Também é investir” e “Cuidar bem 
das pessoas” é contribuir para a formação, 
educação e aprendizagem de muitos jovens 
que escolhem a Santa Casa da Misericórdia de 
Pernes, para agregar ao seu currículo o 
conhecimento das práticas do fazer, e do saber, 
bebendo o sumo de uma experiência de quase 
cinco séculos na nobre dimensão 
assistencialista de praticar o bem. Nesta 
vertente, a Misericórdia constitui-se como 
uma escola que, ao mesmo tempo, ensina e 
aprende, em diferentes áreas do 
conhecimento.

O investimento que tem vindo a ser feito, 
também na capacitação dos recursos humanos 
da Instituição é igualmente investir neles, 
digamos que é cuidar duas vezes, cuidar de 
quem cuida para poder cuidar melhor.

Dar continuidade a um serviço de 
atendimento e acompanhamento social, ao 
dispor, nas 14 freguesias mais rurais do 
concelho, é “Cuidar bem das pessoas”, é 
aproximá-las, é identificar e diagnosticar 
problemas sociais, é encaminhar para a sua 
resolução, é mais do que isso, é encontrar a 
solução, e isso “Também é investir” na 
comunidade, tornando-a mais desenvolvida.

Quanto aos jovens, a Instituição não descura 
esta franja, investe neles, apoiando-os com 
alojamento, através das residências 
universitárias, para além de contribuir com 
bolsas de estudo.  Assim como com as crianças 
que podem usufruir de uma creche, onde é 
prestado um serviço que responde às suas 
necessidades educativas nos primeiros anos de 
vida.

A Misericórdia, mesmo em tempo pandémico, 
não ficou parada e aproveita a oportunidade 
para agarrar o que de melhor tem, as pessoas; 
recuperá-las, após tempos onde a resiliência 
foi uma constante, é prosseguir no único 
caminho. O certo. O justo e misericordioso.

Direção Técnica
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Desde há muito que, todos nós, usufruímos, individual e coletivamente, de um completo programa de 
vacinação, muitas vezes sem refletirmos, de uma forma profunda, sobre a sua importância para a Saúde 
Pública e sobre os direitos e os deveres que lhe estão implícitos.

Toda esta perceção se alterou com a pandemia, que veio demonstrar a fragilidade da nossa condição 
humana perante o SARS-COV-2, com todas as implicações e privações que daí advieram e que, 
infelizmente, no nosso contexto pessoal e/ou profissional, vivenciámos.

Durante esse tempo, foi inevitável que as nossas expetativas estivessem depositadas naquele que, 
iniciado no século XVIII, é considerado o maior avanço da medicina moderna: a vacinação. Ansiávamos 
por uma proteção perante o SARS-COV-2.  Ansiávamos pela tão almejada imunidade de grupo.

E foi com expetativa que, no dia 23 de janeiro de 2021, à maioria dos utentes e profissionais da 
Instituição, um dos segmentos da população, pela sua natureza, mais expostos ao risco de contágio pela 
COVID-19, foi administrada a primeira dose da vacina, processo que viríamos a concluir 
posteriormente.

No nosso caso, e talvez tenha sido assim para muitos a quem, como nós, tanto sacrifício e abnegação 
foram exigidos, a vacinação trouxe consigo, para o seio institucional, a esperança numa nova normalidade 
e numa salvaguarda da saúde de todos e de cada um de nós.

Direção Técnica

A Câmara Municipal de Santarém aprovou o Apoio Financeiro Extraordinário dirigido aos Munícipes, no 
montante de 35 mil euros, com o objetivo de mitigar os efeitos económicos e sociais decorrentes da 
pandemia COVID-19. Esta medida conta com a parceria da Santa Casa da Misericórdia de Pernes, com 
vista à operacionalização do apoio financeiro, através da aquisição de géneros alimentares e outros bens 
de primeira necessidade, tais como produtos de higiene de pessoal, da habitação e produtos de 
puericultura, apoio nas despesas de eletricidade e gás, entre outras, que se manifestem indispensáveis 

para o bem-estar dos munícipes.
 
Este apoio decorre até dia 31 de dezembro de 
2021 e tem como destinatários residentes, em 
permanência, no Município de Santarém, 
pretendendo reforçar a capacidade de resposta 
destinada aos munícipes em situação de 
vulnerabilidade social, sendo complementar aos 
recursos já existentes a nível nacional e local. 

Ana Chixaro
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O MAIOR AVANÇO DA MEDICINA MODERNA: A VACINAÇÃO

A CCâmara Municipal de Santarém aprovou o Apoio Financeiro Ex

MUNICÍPIO DE SANTARÉM REFORÇA APOIO
DIRIGIDO ÀS FAMÍLIAS CARENCIADAS
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SOLUÇÕES ROBÓTICAS PARA O FUTURO

Tendo em conta uma perspetiva futurista e inovadora, a Santa Casa da Misericórdia de Pernes foi 
convidada, pela Instituto Politécnico de Santarém, a ser utilizador final para testagem de um 
projeto visionário – Projecto BestMate (“Melhor amigo”), que traz uma nova abordagem para a 
assistência virtual e robótica a pessoas idosas que se encontrem institucionalizadas ou no seu 
domicílio.

Este projeto alia entidades nacionais e internacionais, em parceria, e consiste na elaboração de um 
robô, que se pretende assemelhar a um cuidador, destinado a ajudar nos cuidados específicos de 
pessoas com mais de 65 anos.

Tem como objetivo conferir ajuda na rotina diária, ao nível das necessidades básicas e elaborar 
planos específicos para assegurar o bem-estar físico e mental. Irá monitorizar e registar as 
atividades, assim como outros indicadores de saúde. Em caso de descompensação, ou mudança 
súbita de rotinas, o robô aciona de imediato os contactos do utilizador e se necessário os 
serviços de emergência.

Dado o contexto da pandemia provocada pela COVID-19 e a necessidade de medidas de 
distanciamento social, esta solução robótica reduz as necessidades de exposição do idoso a 
contactos físicos que necessita, tornando esses possíveis mesmo sem ser presencialmente. Serve 
também como ferramenta de comunicação para que os idosos possam sentir-se menos isolados 
de quem amam e do ambiente exterior.

Este projeto encontra-se ainda numa fase inicial, de recolha de dados, para adaptar o robô às 
necessidades gerais da uma população especial, os idosos, mas o desejo de todos é que este 
constitua um precioso aliado no cuidar, nunca esquecendo a componente humana que o cuidar 
envolve.

Esperemos que o projeto possa ser aprovado, para ser concretizado e experimentado na nossa 
Misericórdia!

Marina Martinho

Tendo em conta uma perspetiva futurista e inovadora, a Santa Casa da Misericórdia de Pernes foi Tendo em conta uma perspetiva futurista e inovadora, a Santa Casa da Misericórdia de Pernes fo
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O OUTRO LADO DO APOIO DOMICILIÁRIO EM TEMPOS DE PANDEMIA

O Serviço de Apoio ao Domicílio tem por si só um papel fundamental na vida do utente, uma vez que 
oferece serviços que permitem ao mesmo permanecer no seu domicílio com qualidade, desde que reúna 
as condições necessárias e de segurança. 

Em contexto de pandemia, o papel assumido pelo Apoio Domiciliário torna-se ainda mais preponderante, 
uma vez que alguns dos utentes vivem sozinhos ou até mesmo porque o cuidador informal é da mesma 
idade ou tem mais idade do que o utente que necessita de cuidados. 

O Apoio Domiciliário, durante este último ano, esteve diariamente no domicílio dos utentes, permitindo 
que estes mantivessem uma comunicação presencial e deste modo o equilíbrio da sua saúde mental. 
Muitos dos utentes viram-se privados das saídas ao exterior devido à situação pandémica, aos sucessivos 
estados de emergência, ao confinamento e à proibição de passagem entre concelhos, que, por sua vez, 
levaram à ausência ou redução das visitas dos seus amigos e familiares. Por estes motivos,alguns dos 
utentes, viram-se privados de companhia em datas festivas, como por exemplo: aniversários, Natale Páscoa. 

Esta resposta social foi essencial na medida em que para além de assegurar diariamente a prestação dos 
serviços, houve dias em que foi mesmo a única presença, a dos profissionais a entrar no domicílio, levando 
consigo informação, uma palavra de conforto e, em dias comemorativos, uma lembrança que acreditamos 
que tenha sido, em alguns dos casos, o contacto do dia.

Luísa Calçada

CENSOS 2021

A Santa Casa realizou a todos os seus residentes, por solicitação da Junta de 
Freguesia de Pernes, os Censos 2021, tendo estes, os mais autónomos e 
independentes, participado, de forma ativa, no preenchimento online dos dados.

Quanto aos utentes mais dependentes, os técnicos da Instituição, com base nas 
informações do processo individual do utente, procederam à sua efetivação.

Desta forma, contribuímos com o nosso dever para o apuramento estatístico 
sobre a população residente no nosso país e a sua caracterização.

Direção Técnica

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2021

Ainda que confinados, os utentes residentes na Santa Casa da Misericórdia 
que mostraram interesse em participar nas eleições presidenciais 2021, 
puderam fazê-lo, por voto antecipado, dias antes do dia 24 de janeiro.

A Instituição organizou-se para este fim e congratulou-se pelos seus 
utentes poderem ter exercido este ato cívico!
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“CUIDAR DOS NOSSOS”

O TESTEMUNHO DE UMA EQUIPA COMPROMETIDA

LAR DE IDOSOS
Ano difícil! 
Tantas dúvidas, tantos desafios, tantos medos, mas o amor e o carinho, a vontade de proteger, sempre fizeram parte do nosso 
caminho.
Cuidámos dos “nossos” num tempo de pandemia, tentamos de todas as formas viver com eles cada dia, fazendo o nosso 
trabalho com responsabilidade acrescida e procurando serenidade.
O nosso sentimento foi de uma luta diária, mas com a ajuda de Deus, fortalecemo-nos e ganhámos mais esperança.
As equipas ficaram mais fortes, mesmo com mais trabalho e novos desafios. Na nossa mente, sempre presente as regras a 
cumprir para melhor proteger – equipamentos de proteção individual, higienização dos espaços/equipamentos, percursos 
alternativos, cuidados redobrados com os resíduos, entre outros.
O cansaço era visível no corpo e na mente, mas não podíamos falhar! Cada elemento fazia falta no seu lugar.
Cuidar de quem gostamos sem parar, nesta tão difícil pandemia, passou a ser o objetivo do nosso dia-a-dia, porque o medo 
existia.
Damos graças a Deus, pois com fé, amor, carinho e dedicação, conseguimos superar as muitas dificuldades de uma doença que 
a todos abalou.
Na verdade, aprendemos que, quanto mais unidos, mais facilmente cuidamos.
Continuamos a cuidar dos nossos, mais fortes pela experiência vivida.
Ainda não passou, não podemos facilitar, é da nossa responsabilidade saber cuidar!

Profissionais Lar Idosos

LAR GRANDES DEPENDENTES
Refletir sobre a pandemia e os seus efeitos, numa unidade com a especificidade do Lar de Grandes Dependentes, só é possível 
analisando este último ano à luz de todos os que foram colocados à prova, em diferentes dimensões, designadamente 
psicológica, emocional e física.
Num período em que as mudanças impostas foram uma constante, começamos por fazer referência aos nossos utentes, que, 
naturalmente, sentiram o impacto do conjunto de medidas adotadas, mas que, em última instância, sempre tiveram como 
objetivo primordial a preservação da sua segurança, sobretudo porque apresentam frágeis condições de saúde. 
Neste contexto, não podemos esquecer, mas sim valorizar, a sua capacidade de aceitação perante a privação dos habituais 
contactos familiares, que, durante vários meses, apenas foram possíveis manter à distância, com contactos telefónicos e 
videochamadas.
No que à nossa equipa diz respeito, sempre procurou, de todas as formas, com espírito de missão reforçado, minimizar esta 
situação, prestando aos utentes um cuidado profissional e humano, de forma a ajudá-los a ultrapassar as fases mais difíceis, 
sobretudo quando fomos atingidos pela doença da COVID-19.
Neste processo, haverá, certamente, uma palavra que nos parece incontornável, cujo verdadeiro significado talvez apenas após 
este último ano consigamos compreender inteiramente: resiliência. Resiliência que mostrámos ter e cuja interiorização nos 
acompanhará para sempre.

Profissionais Lar Grandes Dependentes

LAR SÃO JOÃO DE DEUS | UNIDADE DE DEMÊNCIAS
Finais de 2019, reinava a habitual harmonia na Unidade. Nas notícias, surgiam relatos, pouco credíveis, de um vírus 
supostamente letal, que levou a que toda a equipa entrasse num murmúrio receoso, vivido quase em silêncio….
Rodava o calendário, a esperança de tudo não passar de um erro da comunicação social desvanecia-se. Em poucos meses, com 
o aumento exponencial de afetação dos mais idosos pela doença, a propagação parecia imparável e a realidade avassaladora.
Tudo mudou num ápice cataclísmico: as rotinas, as visitas, os horários, o fardamento, a higienização e… o sentimento. 
Como equipa, discutíamos responsavelmente as nossas ações, pela consciência de que poderíamos ser uma porta de entrada 
para a transmissão do vírus. Responsáveis, mas sempre com angústia sobre a rescisão habitual de um afeto, fosse ele um carinho 
ou um abraço, do qual os utentes tanto precisavam e nós, cuidadores, também… As portas essas, habitualmente abertas, eram 
agora barreiras intransponíveis… O isolamento, anteriormente combatido, era obrigatório, com algumas consequências a 
desenrolarem-se perante os nossos olhos…. A relação com as famílias, e as suas múltiplas preocupações, estava limitada aos 
meios digitais… Os nossos utentes, num dia viviam o nosso sorriso e, no outro, apenas o sorriso dos nossos olhos… 
Novembro de 2020… o vírus conseguiu passar todas as cuidadosas barreiras, felizmente, com apenas dois casos, 
assintomáticos, na nossa unidade, entre os utentes.
Foram, são e continuarão a ser, tempos de uma complexidade social inigualável, em que tudo mudou…

Profissionais Lar S. João de Deus



A IMPORTÂNCIA QUE OS ESTÁGIOS TÊM

UM OLHAR SOBRE O ESTÁGIO DE ENFERMAGEM DE SAÚDE MENTAL E
PSIQUIÁTRICA NO LAR DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PERNES

Jornal AVoz14 |

A Santa Casa da Misericórdia de Pernes (SCMP) tem vindo a ser parceira de várias escolas profissionais e 
universitárias, proporcionando a realização de estágios curriculares a vários jovens, numa altura em que a 
pandemia fechou, nesta dimensão, muitas portas.

Contrariando esta tendência, e sem descurar os procedimentos de segurança, a SCMP, possibilitou, em 
diferentes áreas, designadamente, nas de enfermagem, educação social, serviço de apoio domiciliário, terapia 
ocupacional, auxiliares de saúde e gestão, dezasseis estágios, já no corrente ano. Assim, pretendemos neste 
artigo sublinhar a importância que os estágios têm, tanto para o estagiário que é treinado, como para a 
entidade que o acolhe na equipa, dando voz aos alunos e professores que relatam este tipo de experiência 
como enriquecedora e fundamental na formação académica.

No passado mês de abril 6 estudantes da Escola Superior 
de Saúde de Santarém (ESSS) concluíram o estágio de 
enfermagem de saúde mental e psiquiátrica (estágio V) no 
lar da Santa Casa da Misericórdia de Pernes (SCMP).

Foi em 2017 que, como professor da escola, tive pela 
primeira vez mais de dezena e meia de estagiários, 
subdivididos em grupos de três e dois, a realizarem uma 
observação participativa durante uma semana na unidade 
de demências de S. João de Deus. Estamos a falar de alunos 
do 3ºano do curso de Licenciatura de enfermagem. 

Nesta fase, destaco as reuniões semanais em que se fazia o 
balanço final das aprendizagens após cada período de 
observação participativa, que na minha perceção foram 
ótimos momentos de aprendizagem para todos os 
intervenientes – estagiários, técnicos e professor. Saliento 
ainda “o ciclo de partilhas”, no qual os estudantes fizeram 
uma apresentação à comunidade, sobretudo famílias dos 
residentes, sobre a importância que estes dias de 
observação tiveram para si, como pessoas e futuros 
profissionais, bem como o que desenvolveram neste 
espaço de tempo.

Na minha opinião foi um momento muito significativo. 
Permitiu, por um lado, a partilha das vivências dos 
estudantes com a comunidade, enquanto cuidadores dos 
residentes, e por outro, dar informação à comunidade em 
geral e às famílias dos residentes do cuidado a pessoas 
com demência em diversas fases nomeadamente na 
comunicação, higiene e conforto, espiritualidade, 
neuroestimulação, entre outros.



Seguiu-se uma segunda fase em que quatro 
estudantes/estagiários fizeram o estágio V dois a dois 
divididos pela unidade de demências e lar durante 6 
semanas trocando entre si.

No momento atual, já em tempo de pandemia, temos 
seis estudantes/estagiários distribuídos pelas unidades 
do lar.

Ao longo destes anos em que os estudantes realizaram 
o estágio V na SCMP têm prestado cuidados de 
enfermagem globais às pessoas residentes com ênfase 
na enfermagem de saúde mental e psiquiátrica ao 
mesmo tempo que desenvolvem competências 
inerentes ao estágio V. Tanto é assim, que o nível de 
proficiência, até ao momento, é de 100%.

O contributo de todos os técnicos da SCMP tem sido 
um imperativo para o sucesso obtido pelos estagiários. 
Quero agradecer à  Srª Enfermeira Marina, à Srª 
Enfermeira Vera, à Drª Vera e a todos os que têm 
contribuído para o desenvolvimento de competências 
dos nossos estagiários. Um agradecimento especial à 
Drª Alice e ao Sr. Provedor Manuel Frazão, pelo que 
disse anteriormente e também pelo contributo 
precioso no desenvolvimento do estágio dos 
Estudantes que tenho a responsabilidade de 
orientar/supervisar/avaliar.

Os meus agradecimentos a todos.
4 de maio de 2021
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UM ESTÁGIO DE OPORTUNIDADES…

Iniciámos, em março de 2021, aquele que viria a ser um estágio marcante no nosso percurso enquanto 
estudantes de Enfermagem da Escola Superior de Saúde de Santarém. Foi esta casa tão célebre e ilustre que 
nos veio a acolher – Santa Casa da Misericórdia de Pernes – a qual levaremos para sempre nos nossos 
corações, pelas experiências únicas vivenciadas. Nesta casa, tivemos a oportunidade de realizar atividades 
com os utentes e criar laços com os mesmos, permitindo a manutenção da sua qualidade de vida e promoção 
da saúde mental, visto que era este o objetivo curricular deste estágio. 

“Não existe saúde sem saúde mental” (DGS, 2020) e, nesta fase em que a pandemia veio a provocar 
mudanças drásticas na vida de todos nós, considerámos de extrema importância estimular os utentes, tanto 
a nível físico como cognitivo, de forma a preservar a mesma, e procurámos intervir nesse sentido.

Ao terminarmos este estágio, esperamos ter conseguido reconstruir algum do sentimento de liberdade, 
levado por esta pandemia – como é tão típico do coração da Enfermagem.

Pelas alunas, Inês Tirá e Joana Miranda - 33ºCE

Joaquim Manuel Dias Duarte
Professor Coordenador da ESSS



O Plano de Estudos do Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional, aprovado pelo Despacho n.º 4295/2017, 
apresenta uma estrutura curricular que integra o ensino em contexto de prática.
Este curso confere formação científica, humana, técnica e cultural numa área do saber e de ação profissional 
determinantes na saúde, perante a qual se torna absolutamente necessário intervir ao longo do ciclo vital na 
promoção da saúde e na prevenção da doença, no tratamento e reabilitação, mediante o estabelecimento de 
estratégias que promovam a qualidade de vida, a autonomia e o bem-estar baseando-se num ciclo de intervenção 
que inclui avaliação, diagnóstico, planeamento, intervenção e reavaliação.
Com a Educação Clínica pretende-se que o estudante estabeleça uma relação com os contextos de prática 
profissional estabelecendo a necessária e adequada relação à comunidade, em geral, e ao mundo do trabalho, em 
particular.
O estudante tem como objetivo durante a Educação Clínica ser conduzido a identificar e analisar tarefas e 
ocupações relacionadas com as diferentes áreas de desempenho e a mostrar a capacidade de aplicar, de uma 
forma autónoma, constructos teóricos específicos da profissão e outros relevantes para influenciar o 
desempenho ocupacional do indivíduo, enquadrando as mesmas em contextos de desempenho ocupacional, 
considerando os elementos humanos, físicos, materiais, sociais, culturais, políticos.

Terapeuta Ocupacional Rita Sofia Carraca dos Santos
Professora Supervisora de Estágio da Escola Superior de Saúde de Leiria
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ESTÁGIO DE TERAPIA OCUPACIONAL
Escola Superior de Saúde de Leiria

ESTÁGIO CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO
Escola Profissional de Torres Novas

O meu estágio de Terapia Ocupacional teve início no dia 12 de abril de 2021 e tem sido uma experiência bastante 
enriquecedora, uma vez que tenho a oportunidade de estar presente nas três Estruturas Residenciais de Pessoas 
Idosas da Santa Casa da Misericórdia de Pernes. 
A minha intervenção está direcionada para a promoção da funcionalidade, da autonomia e independência, do 
desenvolvimento cognitivo, físico, social e emocional dos utentes, uma vez que, devido ao contexto de pandemia 
atual, muitas destas áreas se encontram comprometidas.
Neste sentido, tenho desenvolvido sessões de estimulação cognitiva, de reminiscência, de estimulação sensorial, 
de movimento, de relaxamento, mobilizações e treinos de mobilidade funcional, que ajudam a motivar os utentes 
a saírem da rotina e a aprimorarem o seu sentido de utilidade e de capacidade.
Com a minha intervenção pretendo manter as capacidades remanescentes dos utentes e potenciar a aquisição de 
novas competências, de acordo com os seus interesses. 
Sou grata por todos os dias poder ver os sorrisos, o alcance de pequenas conquistas e receber os agradecimentos 
dos utentes, que são de encher o coração! 
Por fim, saliento a excelente receção e acompanhamento dos profissionais da Santa Casa da Misericórdia de 
Pernes, pela simpatia, e por me fazerem sentir parte da equipa ao longo desta jornada.

Raquel Pereira

Sou o António Pedro, mais conhecido por António Costa, tenho 18 anos, estudo na Escola Profissional de Torres 
Novas e estou a tirar o Curso Profissional de Técnico de Gestão.
Foi-me proposto um estágio na Santa Casa da Misericórdia de Pernes, que eu aceitei. Antes de começar o estágio 
tinha as minhas dúvidas, mas a verdade é que as mesmas desapareceram e estou a adorar o estágio.
Gosto do espaço, das pessoas que aqui trabalham e se articulam comigo e também dos utentes.

António Costa



ESTÁGIOS EDUCAÇÃO SOCIAL
Escola Superior de Educação de Santarém (ESES)

ESTÁGIOS CURSO TÉCNICO SUPERIOR DE APOIO DOMICILIÁRIO
Escola Superior de Saúde de Santarém

O estágio é um elemento fundamental para a nossa formação enquanto futuras Educadoras Sociais. Permite-nos ter um 
primeiro contacto com o mercado de trabalho e o trabalho social, o que não só contribui para a nossa formação pessoal como 
também para a nossa formação profissional.
Sendo este o nosso primeiro estágio, ficámos com algum receio no que diz respeito à escolha da Instituição. Surgiu-nos a 
oportunidade de estagiar na Santa Casa da Misericórdia de Pernes. Esta Instituição, conta com cerca de quatro séculos de 
história e tem um papel fundamental na comunidade.
Após uma reflexão sobre a Instituição e as diferentes respostas sociais, percebemos que seria uma excelente opção. Escolhemos 
fazer o nosso estágio de observação no Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) uma vez que este responde 
a diferentes problemáticas sociais e trabalha com um vasto público-alvo, o que nos permite compreender a realidade desta 
comunidade.
O facto de poder observar a relação que existe entre a Instituição e os indivíduos da comunidade é recompensador e estamos 
gratas por experienciar este ambiente acolhedor, que verdadeiramente superou as nossas expectativas. Desta experiência, 
retiramos vários ensinamentos e histórias que levamos para a nossa vida.
Muito obrigada à Santa Casa da Misericórdia e à equipa técnica do SAAS.

Gabriela Correia e Lara Lourenço

Iniciei estágio no dia 2 de março de 2021 e, sendo o 1º Curso de Apoio Domiciliário a nível nacional, não existiam 
experiências anteriores. Não sabia o que esperar nem como me iriam receber, quer pela Instituição quer pelos próprios 
utentes a quem iria prestar cuidados. A vida é feita de desafios, e é isso que nos põe à prova diariamente. 
A experiência pela qual tenho passado, tem-me facultado diversos contributos, quer a nível pessoal, quer a nível 
profissional. 
A palavra “cuidar”,  por norma, associa-se ao tratar/tomar conta de alguém ou de alguma coisa, mas também pode querer 
dizer que nos sentimos responsáveis por isso. Por sua vez, a palavra “cuidado” consiste em ter atenção, precaução, perante 
algo ou alguém a nosso encargo, sob a nossa responsabilidade. 
As duas palavras devem estar constantemente interligadas, porque além dos utentes necessitarem de apoio nas suas 
atividades de vida diária, estes precisam de sentir que são cuidados.

Afonso Carvalho

O meu nome é Sofia Fróis, sou do 1º Curso Técnico Superior de Apoio Domiciliário, do qual faz parte um estágio que iniciei, 
nesta Instituição, a 2 de março de 2021. 
Fui integrada no Serviço de Apoio Domiciliário, realidade que, na prática, desconhecia, mas com vontade de ajudar o próximo 
e de cuidar, uma oportunidade para aliar os conhecimentos teóricos à realidade.
Este estágio ensinou-me e ajudou-me a ver a vida de forma mais simples, a valorizar coisas que, talvez, noutras alturas, não 
considerava.
Sinto-me muito feliz por poder chegar ao final do dia e sentir que contribui para o bem-estar de alguém. E tal como se costuma 
dizer “Um gesto vale mais que mil palavras”.

Sofia Fróis 

Somos alunas do segundo ano da licenciatura de Educação Social da Escola Superior de Educação de Santarém e inicíamos o 
nosso estágio no Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Pernes (SCMP), no dia 26 de abril de 2021. Escolhemos a área 
da Gerontologia para este primeiro estágio e a SCMP foi a nossa primeira opção por ser um local próximo de Santarém e 
também porque já tínhamos ouvido falar da mesma. 
Por ser o nosso primeiro estágio dentro desta licenciatura, estávamos receosas de como o mesmo iria decorrer, até porque em 
tempos de pandemia e com tantas alterações que são notórias no nosso quotidiano, temos consciência de alguns desafios que 
as Instituições vivenciam. Mas as nossas expectativas foram superadas e o nosso estágio está a correr na perfeição. 
Para além da convivência com os utentes, aprendemos muito com eles, ouvimos as suas histórias, as suas preocupações, 
felicidades e conseguimos compreender cada um. Todos os utentes têm-nos recebido muito bem e mostram estar a gostar de 
nos conhecer, o mesmo aconteceu com toda a equipa. Estamos a conseguir colocar em prática junto dos utentes muitas das 
coisas que aprendemos no nosso curso durante estes dois anos: temos criado atividades para os divertir, ocupar e promover a 
manutenção ou aquisição de competências. 
Este período de duas semanas está a ser muito gratificante, principalmente por estarmos a conviver e acompanhar de perto 
com os utentes e com a equipa de trabalho. 
Queremos agradecer à Santa Casa da Misericórdia de Pernes pela oportunidade, por toda a aprendizagem e também pela boa 
receção. 

Catarina Pais Matias e Solange Teixeira
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A História do Avô do Francisco

Francisco era um menino que tinha começado a ler e a escrever, morava numa cidade grande e, aos fins 
de semana ia com os pais, a casa do seu avô.
O avô do Francisco, de nome António Maria, vivia sozinho numa pequena aldeia, a sua companhia eram 
os gatos, que considerava e tratava como se fossem elementos da sua família. Dormiam com ele e até 
comiam na mesma mesa.
Eram gatos, gatinhos e gatões…
O Francisco adorava passar os fins de semana em casa do avô, corria atrás dos gatos e andava no trator 
TanTan.
Sim, pois, o avô do Francisco tinha um trator, pequeno, mas robusto, que o levava a todo o lado, como 
um carro super potente.
Quando saiam, iam 
todos… o avô António 
Maria, o Tan Tan e os 
gatos… era mágico, uma 
alegria… brincavam e brin-
cavam…
Foram muitos anos 
assim…
Até que um dia o avô do 
francisco ficou doente, e 
teve de ir ao hospital. 
O António Maria tinha 
apanhado um vírus, ficou 
internado e, a partir desse 
momento, o avô António 
Maria, por muito tempo 
não mais voltou a casa. 
Por isso, dos gatos e do 
trator Tan Tan, nunca mais 
conseguiu cuidar. 
Francisco estava preocupa-
do com o avô, com os gatos 
e com o trator Tan Tan. 
Pois, todos sentiriam falta 
uns dos outros. 
Resolveu ajudar e pensou 
numa forma de o fazer. 
Escreveu uma carta ao avô, 
fazendo-lhe a seguinte 
proposta:

er potente.
saiam, iam 
avô António 

n Tan e os 
mágico, uma 

ncavam e brin-
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dia o avô do
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INTERGERACIONALIDADE EM TEMPOS DE PAN
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Ilustração Creche Berço do Alviela

NDEMIA | VIVÊNCIAS SENIORES E DE INFÂNCIA

Avô António Maria

Gosto muito de ti, do fundo do meu coração.

Tenho passado dias muito felizes contigo, e com os teus amigos, 

os gatos e o trator TanTan.
Sei que estas doente, mas vais ficar bom depressa.

Até lá, quero que saibas que vou cuida
r de todos, não te preocupes. 

Já pedi ajuda à mãe e ao pai, eles vão ajudar-me!

Não te posso ver… até tudo isto passa
r, sei que, por isso, estás triste 

e choras.
No entanto, quero que saibas que não estás esquecido e nunca te 

vou abandonar. Isso, nunca.
Avô António Maria, espero que melhores depressa e que em breve 

te possa abraçar. Não tenhas medo, estamos todos à tua espera,

Quando voltares, faremos uma festa.

Rápidas melhoras, e não esqueças, tens que ganhar força e ter 

esperança para podermos todos voltar a brincar…

Avô, quero muito voltar a brincar contigo com os gatos, no 

trator TanTan. Pode ser?
Não esqueças, faz a tua parte que eu 

faço a minha.

O teu neto, Francisco
Beijinhos
Adoro-te, avô
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