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~ Mais próxima dos que mais precisam ~

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PENAFIEL

Editorial
| Joaquim Barbosa Esteves
O Provedor

511 Anos!
Quem não se lembra desta data!

Um dia duplamente feliz , porque a grande família da
Misericórdia será aumentada com novos irmãos que
serão entronizados e a quem desejamos as maiores
felicidades.

É dia de aniversário da Santa Casa da Misericórdia de
Penafiel.
Mesmo apesar da situação de pandemia, não a
deixamos cair no esquecimento. Teremos a nossa
cerimonia religiosa comemorativa, que será ao mesmo
tempo um renovado prestar de homenagem a todos os
irmãos falecidos.

Esperamos que contribuam para uma Misericórdia
mais rica com a sua participação em todos os atos da
Santa Casa.
Que nossa Senhora das Misericórdias nos proteja.
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Notas soltas
A solidariedade durante a pandemia COVID-19
Neste momento de combate contra o novo coronavírus,
a solidariedade tem-se sentido nesta Casa.

da Misericórdia de Paredes, Família e Amigos, à
Pencreative e Quadrivale, ao Sr. Filipe Almeida, à Piaf,
à Junta de Freguesia de Penafiel, nomeadamente ao
Sr. Presidente da Junta, Sr. Carlos Leão, assim como,
aos nossos familiares

Foram muitas as ofertas, que felizmente, até ao
momento, chegaram à Santa Casa da Misericórdia de
Penafiel.

Continuamos na luta…e JUNTOS VAMOS VENCER!

Deixamos desde já, os nossos agradecimentos: ao
Grupo de Educadoras da Infância da Santa Casa

~ Mais próxima dos que mais precisam ~
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Valor angariado na caminhada: “Passo a Passo para a sua saúde” reverte para
a compra de uma marquesa hidráulica bipartida.
A Santa Casa da Misericórdia de Penafiel, no dia 25 de
Maio de 2019, realizou na cidade de Penafiel a primeira
caminhada intitulada “Passo a passo, pela sua saúde”.

é com enorme satisfação, que divulgamos a compra de
uma marquesa hidráulica bipartida.
Estamos certos, que iremos melhorar os serviços
prestados, ao nível da fisioterapia, aos nossos Utentes.

Como já anteriormente divulgado nas nossas redes
sociais e Boletim Informativo da Misericórdia (anterior),
o valor angariado na caminhada seria para reverter
para a compra de materiais que permitissem um
tratamento de fisioterapia diferenciado. Assim sendo,

Obrigado a Todos os que participaram e contribuíram
para a aquisição deste material!

~ Mais próxima dos que mais precisam ~
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Homenagem ao antigo Provedor

Foi com muita tristeza e pesar que tomamos
conhecimento do falecimento do nosso Provedor, Prof.
Júlio Manuel Mesquita, a 29 de maio de 2020.

Misericórdia de Penafiel, como Provedor, onde ocupou
o cargo até à data do seu falecimento.

O seu falecimento deixou um profundo vazio a todos
que partilharam a sua vivência nesta Santa Casa da
Misericórdia.

Marcou a sua presença e o prestígio junto da União
das Misericórdias, onde era Membro do Secretariado
Regional do Porto.

O Prof. Júlio Manuel Mesquita nasceu em Vila Flor, e
em 1964, veio para Penafiel.

Nesta Misericórdia será sempre recordado….

Partiu com 74 anos.

Em 2011, candidatou-se a dirigir esta Santa Casa da

“Aqueles que passam por nós, não nos
deixam sós, deixam um pouco de si, e
levam um pouco de nós”
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A nossa equipa

“Unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso, e
trabalhar em equipa é a vitória”
(Henry Ford)

BOLETIM INFORMATIVO

| Paula Vieira, Ana Pinheiro, Ana Silva
Diretoras Técnicas

Direcção Técnica em tempos de pandemia
No dia 30 de Janeiro de 2020, a Organização Mundial
de Saúde (OMS) declarou o surto da doença COVID-19
causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

Desafios como adquirir e normalizar o uso correto das
EPI, organizar horários de trabalho, dinâmicas de cada
casa, ter de “fechar as portas” a qualquer visita,…,foi
realmente um momento duro. Momentos que, apesar ou
precisamente por serem de decisão dolorosa, levaram a
uma união do grupo de trabalho no sentido de todos, mas
mesmo todos, estarmos unidos no mesmo interesse e
dispostos a “lutar” contra a entrada nas nossas ERPI’s
“do bicho” (como referem os nossos utentes quando se
fala de Covid-19).

Portugal registava o primeiro caso de doença no dia 2 de
março e, no dia 11 do mesmo mês, a OMS qualificou-a
como uma pandemia internacional.
Março de 2020. Este mês e este ano ficarão para sempre
marcados na nossa memória.
Desde aí, nada (ainda) voltou a ser igual. Nem dentro,
nem fora dos nossos lares.

Mas não estávamos nem estamos sozinhas. Tivemos
desde logo apoio de toda a estrutura desta Santa Casa e,
muito especialmente, de todo o grupo de funcionárias, o
que se tem vindo a revelar, juntamente com os utentes,
a verdadeira força das nossas casas.

A pandemia do novo coronavírus assombra o nosso
país e o mundo; o impacto em cada um de nós foi e é
avassalador. A maioria de nós nunca viveu uma situação
como esta. E nós, Diretoras Técnicas responsáveis
pelas valências da Terceira Idade (Lar St. António dos
Capuchos, Lar Fernando de Oliveira Mendes, Lar de S.
Martinho e Serviço de Apoio Domiciliário) não somos
exceção.

O vírus é uma preocupação tão grande que, vivemos
diariamente com receio, com medo. Mas, em momento
algum, ao longo destes meses, perdemos a força e
a coragem; em momento algum as nossas equipas
paralisaram! Continuamos sempre na luta diária para
proteger os nossos utentes, para continuar a promover,
de forma segura, o seu bem-estar.

Enquanto Diretoras Técnicas este tempo excepcional
de pandemia tem vindo a ser um tempo de desafio, de
provação, de tentarmos manter a calma e a “normalidade”
para os nossos utentes, numa altura em que nada está
igual.

Esta pandemia está a ter um impacto negativo em cada
um de nós, em cada colaborador, em cada utente, mas
cabe-nos a todos a condução desta situação para bom
porto para que esse impacto seja o menor e, dentro
do possível, possamos ultrapassar esta etapa com
esperança e com muita saúde!

A nossa motivação incidia, e continua a ser a nossa
principal prioridade, sobretudo no empenho e
investimento na prestação de cuidados dignos e de
qualidade a pessoas idosas (os nossos utentes), sem
nunca os deixar isolados ou alheados do mundo exterior
e principalmente das suas famílias que se encontravam
cada vez mais “distantes e fisicamente ausentes”.
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| Adérito Catão

Técnico de Tesouraria Principal

Pandemia versus Pandemónio!
Temos vindo a constatar nestes recentes dias, através
dos media que nos entram casa adentro, ora pelas
notícias, ora pelos debates ou ainda pelos briefing’s
da D.G.S. (Direção Geral de Saúde) que a informação
relativa ao vírus que nos assola e nos transformou
literalmente a nossa forma de viver e de estar, no que
concerne à família, ao convívio entre amigos bem como
no seio laboral e ficamos com uma estranha sensação
até de medo e de que pouco ou nada sabermos de quão
real é esta ameaça tão mortífera e tão invisível, de forma
a saber lidar com um vírus que já tantas vidas ceifou.

diferença e se alguém tinha dúvidas…, já percebemos
que não podemos descurar o nosso S.N.S. que é um dos
melhores do mundo, do qual nos teremos que orgulhar,
muito!
Este meu pequeno texto vem com a esperança de que
na próxima estação de Inverno, por todas as razões e as
que acima menciono, não haja um aumento da pandemia
muito significativo, mas para que tal não aconteça, na
minha condição de cidadão, apelo ao bom senso de
todos sem exceção, porque todos estão expostos e não
custa nada protegermo-nos o mais e melhor possível
para que possamos também proteger os outros.

Nesta pequena divagação, quero salientar o excelente
e profissional trabalho desenvolvido por toda a equipa
afeta à nossa Instituição, nas várias valências dos Lares
e das Creches/Jardim de Infância, agradecer-lhes e
respeitá-los e agradecer também a quem todos os dias
arrisca a sua própria vida para nos assistir e cuidar em
caso de infeção! Desde o início desta pandemia que
admiro estes profissionais de saúde que louvo com toda
a minha força; há ainda um pormenor que faz toda a

A saúde não tem preço, não se compra, não se vende e
é inegociável!
Vamos arranjar muita força para os cuidados que
teremos que tomar para que esta pandemia não se
transforme num pandemónio! Vamos lutar forte! Desta
luta vai depender o futuro dos Povos e do Mundo (para
melhor, com toda a certeza).

~ Mais próxima dos que mais precisam ~
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Os mais pequenos

“A melhor maneira de tornar as crianças boas, é torná-las felizes”
OSCAR WILDE

BOLETIM INFORMATIVO

Sou educador de infância, e agora?
Na atual situação em que nos encontramos, esta questão
faz todo o sentido mas, agora e mais do que nunca,
seremos aquilo que sempre fomos, profissionais que
exigem qualidade e que fazem o possível, e o impossível,
para o concretizar.

Portanto, o afeto continuará a existir, o toque continuará
a ser presente, o sorriso, mesmo que escondido, será
uma constante, e estaremos, diariamente, a fazer e a
dar o nosso melhor, porque essa é a nossa forma de
estar: criar momentos de verdadeiro acolhimento, afeto,
proximidade e relação.

“É de facto um momento de readaptação, em que as
rotinas sofrem mudanças, em que o toque, embora
escondido pelas luvas, seja menos frequente, em que
o sorriso, embora escondido pela máscara, continue a
fazer-se presente e, mais do que nunca, os olhos terão
de aprender a sorrir.

É, no fundo, o reconhecer de uma nova fase da educação,
mas vamos torná-la como uma excelente forma de
conhecer melhor os outros, e acima de tudo, aprender a
priorizar aquilo que importa, e neste caso, a prioridade é
uma, o bem-estar das crianças.
Sabemos que temos de regressar, sabemos que
regressaremos, assim, valerá a pena pensar na forma
como o faremos, como o tornaremos possível. E, por
mais diretrizes que surjam, sabemos o que temos a
fazer e, neste momento, temos de agir! Poderá doernos, poderá levar a que nos sintamos incrédulos, mas
com tudo isto, acredita-se que todos cresceremos,
que todos seremos exigentes, e faremos o melhor que
sabemos, ser educadores de infância, ser auxiliares
de ação educativa. Quer uns, quer outros, estaremos
juntos, e tornaremos a educação de infância um espaço
seguro e confiante, mesmo com todas as questões que
nos inquietam.”

Apesar de haver uma série de exigências, de pedidos,
teremos de ter a consciência de que as adaptações
devem surgir ao nível de cada espaço, de cada
instituição, e mais do que apontar o dedo para tudo o
que é “exigido”, é importante, sim, que se arregacem as
mangas e se tente minimizar qualquer fragilidade que
possa acontecer. Certamente, não serão tempos fáceis,
as práticas serão revistas e renovadas, a nossa forma
de estar terá de ser repensada, e mais do que criticar,
temos de ser proativos no apoio às crianças que, tal
como os adultos, estão presentes nesta nova dinâmica
escolar.

Regressamos, e agora?

Vamos olhar para estes momentos como verdadeiros
desafios, não derrotistas, mas desafios verdadeiros que
nos renovam e nos fazem avançar, mesmo sabendo que
serão passos difíceis a tomar.

Agora, continuaremos a ser os profissionais que tudo
farão para conseguir concretizar até mesmo o que
parece ser impossível.

Ao invés de olharmos para o espaço de segurança de
cada um, vamos ver esse espaço, como uma forma
de olhar para as crianças, ou seja, reconhecer nelas
o espaço que necessitam para crescer, para respeitar
o seu tempo, para respeitar os seus interesses e
necessidades, é um espaço para respeitar para ser
respeitado, no sentido figurativo. Ao olharmos para
estas questões, vamos fazer o esforço de permitir que
eles cresçam, e nós, melhor do que ninguém, sabemos
quais são as suas necessidades.

By Rui Inácio
(Educador de Infância)
autor do blog uma caixa cheia de nada
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A importância da expressão plástica

Todos nós reconhecemos que a expressão plástica
está direcionada para atividades artísticas como o
recorte, a colagem, a pintura, o desenho, mas o que
geralmente desconhecemos é que a arte é uma área do
conhecimento e não apenas uma atividade.

sentido estético, artístico e crítico; adquirir habilidades
e soluções assim como o domínio de técnicas artísticas;
permite-lhe comunicar de forma não-verbal; ajuda a
promover o desenvolvimento da linguagem, da visão e
da audição, a concentração, o empenho e a autonomia.
Permite também estimular a aprendizagem de valores
como a cooperação, a solidariedade e a tolerância, a
persistência, assim como desenvolver a responsabilidade
e a iniciativa.

A expressão plástica permite a interação da criança
com o meio, uma vez que estas atividades valorizam,
estimulam e propõem experiências à criança, que
contribuem para o desenvolvimento das suas capacidades
e necessidades e, deste modo, permitem-lhe obter um
melhor conhecimento de si própria e fornecem-lhe a
oportunidade de se construir socialmente.

Por outro lado, o trabalho artístico da criança, possibilita
também ao adulto, uma melhor compreensão acerca
desta, pois através deste, a criança regista aquilo que são
os seus conceitos, sentimentos e percepções acerca do
mundo, ou seja dá a conhecer uma parte de si mesma.

A arte permite à criança a expressão das suas emoções
e sentimentos, desenvolver a fantasia, a criatividade, o
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Os dois anos e a partilha
Com 2 anos de idade, a criança começa a brincar com
outras crianças, mas apenas por um curto período de
tempo, uma vez que sentem dificuldade em partilhar o
que é seu e ainda estão muito centradas em si e dentro
do seu mundo. Os seus brinquedos são percecionados
como extensão do seu corpo e por isso têm dificuldade
em partilhá-los. Ainda não compreendem o conceito de
esperar pela sua vez e quando as coisas não acontecem
de acordo com a sua vontade pode ocorrer a birra para
se afirmarem.

E agora? O que fazer? O adulto precisa de saber entender
a criança, escutá-la e inspirá-la. Partilhar é como andar.
Não se ensina, aprende-se. São as nossas ações que a
irão inspirar, não as regras ou as imposições.
Tal como os adultos as crianças às vezes querem
partilhar, outras vezes não querem. Temos que lhes dar
tempo, saber esperar, cativar, seduzir…
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Os nossos animais
É muito frequente as crianças da nossa sala conversarem
acerca dos seus animais. Através destas partilhas
expressivas já todos sabíamos que o G. tem uma Pipoca,
o H. tem duas gatas muito aventureiras, o L. passeia
muito com a sua Farrusquinha, o G. brinca com o cão do
avô, a R. anda sempre atrás das gatas!

Para além deste conhecimento, estas conversas foram
uma excelente oportunidade para serem desenvolvidas
muitas
outras
competências,
nomeadamente
competências sociais de respeito, partilha e escuta do
outro, de desenvolvimento da linguagem expressiva e
compreensiva, do aumento de vocabulário e, acima de
tudo, do bem-estar e da felicidade!

Dando asas a este interesse e, aproveitando o dia
mundial do animal, pedimos a colaboração das famílias,
no sentido de partilharem fotografias e uma breve
descrição dos animais lá de casa.

Agora os animais estão na parede da nossa área da
casinha, solução encontrada numa das nossas conversas
de grande grupo, o que demonstra a importância da vida
animal na nossa própria vida!

E assim, através das fotografias publicadas pelas famílias,
partimos à descoberta dos animais, onde cada criança foi
incentivada a falar sobre o/s seu/s. Ficamos a conhecer
melhor cada animal, as suas caraterísticas e gostos.
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À descoberta do outono...
O outono chegou e já começamos a observar e sentir
que o tempo lá fora já está mais frio, que as folhas caiem
ao chão e que já não são só folhas verdes, mas de outras
cores, amarelas, castanhas, laranjas e vermelhas. Com
este elemento da natureza são várias as atividades que
podemos experenciar, sentir cheiros e texturas, contar,
fazer conjuntos de cores, de formas, de tamanhos, pintar
e colar. Contactar com elementos da natureza que nos
ajudam em aprendizagens é bem divertido.

Nesta descoberta do nosso outono, descobrimos um
fruto bem especial, as nozes, exploramos um ramo da
sua árvore cheio de folhas verdes, sentimos as texturas,
os cheiros, as cores. E, porque somos crianças e
temos uma curiosiodade natural e desejo de saber e
compreender o porquê das coisas e do mudo que nos
rodeia, fomos à descoberta, na internet, da árvore onde
nascem as nozes, chama-se Nogueira, é uma árvore
bem grande e cheia de folhas verdes.
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Tele Escola (Vai ficar tudo bem)
Em meados de março, depois de recebermos um
comunicado, uma das restrições decretadas pelo
governo devido ao Covid 19 foi: “As escolas, creches
e universidades encerram até pelo menos 9 de abril”.
Uma vez que a medida abrange todos os níveis de
ensino, tivemos de encerrar as nossas Valências da
Infância, Creche Santo António, Creche e Jardim de
Infância Capuchinhos. Agradecendo a todos a máxima
compreensão, convictos de que a prevenção e cuidado
seriam certamente o melhor caminho para regressar à
normalidade.

manuais, educação física, dramatizações, receitas de
bolos e farinha para pasta de moldar. Os materiais para
as atividades eram o mais simples e o menos dispendioso
possível, desde rolos de papel higiénico, caixas de
papelão, massas (fora de prazo) para enfiamentos, lápis,
tesouras, folhas de papel, revistas, cola e até vernizes
das unhas para pintar coisas pequenas. Tudo o que
desse para aproveitar para trabalhar sem terem de sair
de casa para comprar.
Deliciaram-se com as histórias contadas e as
dramatizações com peluches, bonecas, carrinhos de
brincar, com as aulas de educação física e jogos onde
utilizamos materiais simples como, por exemplo, bolas,
peluches, caixas de papelão e com a culinária de onde
surguiram uns deliciosos e belos bolos.

Estivemos assim encerrados até dia 01-06-2020, data em
que foi levantado o estado de emergência. Exatamente
no dia da criança, recomeçamos com muita alegria do
reencontro de tantas saudades.
Durante o período de encerramento decidimos manter
o contacto com as crianças e famílias através do grupo
privado do Facebook, que cada uma das salas tem.
Organizamos vídeos de visualização diários, com o
objetivo de continuar o trabalho de desenvolvimento a
todos os níveis das nossas crianças, a partir de casa.
Com… os “bons dias”, histórias, propostas de trabalhos

Apesar da distância, foi um trabalho gratificante, pois os
pais e as crianças colaboraram com alegria e partilharam
os seus trabalhinhos através de fotos/ vídeos no nosso
grupo secreto do facebook de sala.

19

BOLETIM INFORMATIVO

20

Os mais crescidos

“Saber envelhecer é a grande sabedoria da vida.”
(Henri Frédric Amiel)

BOLETIM INFORMATIVO

Fevereiro, o mês dos Afetos
Durante o mês de Fevereiro, “espalhamos” Amor entre as Valências de Terceira Idade. Utentes e Funcionários
colaboraram nesta ternurenta tarefa.
Tudo fica mais fácil, quando há Amor e União.
No dia dos namorados, dia 14 de Fevereiro, também fomos passear até à nossa romântica cidade de Penafiel.
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~ Mais próxima dos que mais precisam ~
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É Carnaval
- Desfile de Carnaval na Cidade de Penafiel

- Baile de Carnaval na SCMP

- Baile de Carnaval das IPSS´S

“Que esta alegria, amor e folia…
permaneçam sempre no nosso coração”
24
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Cuidar de Quem Cuida
No dia 9 de Março de 2020, realizou-se no salão
polivalente, uma sessão de meditação, para os nossos
funcionários.

Devido à situação de pandemia, as restantes sessões
tiveram de ser canceladas.
Canceladas não…adiadas, pois estamos certas, que num
futuro breve as possamos concretizar!

Esta sessão fazia parte de um conjunto de Terapias que
iriam decorrer durante o mês de Março, com objetivo
de proporcionar aos nossos Cuidadores momentos de
relaxamento e bem-estar.
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Páscoa - Distribuição das Amêndoas nas Valências de
Terceira Idade

“Páscoa é dizer sim ao amor e à vida; é investir
na fraternidade, é lutar por um mundo melhor, é
vivenciar a solidariedade.”
26
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Dia da Mãe
Para comemorar este dia tão especial, uma flor foi oferecida a cada Utente – Mãe, das nossas valências de
terceira idade.
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Dia da Família

O laço mais lindo da vida é
sempre o de uma família unida e
repleta de amor!

~ Mais próxima dos que mais precisam ~
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Arraial de Santo António

Apesar da pandemia,
O Arraial de Santo António, nos Lares realizamos,
Com os devidos cuidados…
Comemos e rimos que nos fartamos!
Faltou-nos apenas o convívio,
Com os Utentes dos Lares vizinhos…
Mas para ano se deus quiser,
Estaremos bem juntinhos!
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Dia dos Avós
Muita dança....para comemorar o dia dos Avós! A
Rotaract Clube de Penafiel com apoio do Rotary Clube de
Penafiel fez chegar até às nossas Valências de Terceira
Idade, uma mensagem muito especial para todos os
nossos Utentes, assinalando assim a importância
do Dia dos Avós. Além disso, a mensagem fez-se
acompanhar de algumas coreografias de dança, que

os nossos Utentes tiveram o prazer de ver nos ecrãs
de televisão, e acompanhar. Os Utentes do Serviço de
Apoio Domiciliário, também foram presenteados com
um docinho. Um muito obrigado à Rotaract Clube de
Penafiel e à Rotary Clube de Penafiel.

~ Mais próxima dos que mais precisam ~
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Prevenção de Quedas

No âmbito do Programa de Prevenção de Quedas do Serviço de Fisioterapia, são realizadas continuamente sessões
de Fisioterapia com o objetivo de manter o equilíbrio e realizadas reavaliações semestralmente, com recurso a
diferentes testes funcionais.
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Dia mundial da doença de alzheimer
No dia 21 de Setembro, dia em que se comemora o dia Mundial da Doença de Alzheimer, colocamos um desafio aos
nossos Utentes: relatar/escrever uma memória que irão guardar para a vida.

“A Memória guardará o que valer a pena.
A memória sabe de mim mais que eu. E ela,
não perde o que merece ser salvo!”
(Eduardo Galeano)
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Dia Internacional do Idoso
No dia 1 de Outubro, comemoramos o dia Internacional
do Idoso de uma forma diferente, mas muito muito
especial, nas valências de terceira idade. Ao longo deste
dia, transmitimos mensagens de pessoas queridas para
todos nós, do Sr. Provedor, Prof. Joaquim Esteves e
da Mesária Fátima Silva, responsável pelos Lares, que
encheram os nossos Utentes de coragem e ânimo
para continuar a ultrapassar a situação que estamos a
vivenciar.

O Sr. Padre Paulo, também transmitiu (através de vídeo),
um Terço dirigido aos nossos Utentes, dando assim um
sentido especial a este dia.
Terminamos o dia, a cantar os Parabéns aos nossos
Seniores.
Este dia, deu Esperança a todos nós. Vai ficar tudo bem.

~ Mais próxima dos que mais precisam ~
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Arte do bem cuidar
A Animação, a Fisioterapia e a Psicologia
em tempos de pandemia
“E agora!? Como é que vamos desempenhar as nossas funções nos lares de terceira idade?”
A prioridade foi inicialmente uma, manter os Utentes
o mais ativos possível durante o dia. Com as visitas
suspensas ocupar os Utentes passou a ser o mais
importante. No entanto, com um inúmero conjunto de
limitações, que iam surgindo: “nada de toque…”, “abraços
nem pensar…”, “beijos não…”, “distância social…”, como
o poderíamos fazer!?

As tecnologias, foram inicialmente o nosso grande
aliado, pelo menos nos primeiros meses de pandemia.

Ao nível da Animação Sociocultural, um dos

exequível. Foi e continua a ser uma tarefa muito difícil.

principais objetivos é a promoção do envelhecimento
ativo, promovendo e proporcionando, em todos os
campos do desenvolvimento da qualidade a vida dos
mais crescidos, um estímulo permanente.

Há uma frase que uso muito, à qual os Utentes já se
habituaram a dizer: “ Temos de nos tornar na mudança
que queremos ver.” Mahatma Gandhi.

Para cumprir com as distâncias de segurança e não
haver partilha de materiais, todas as atividades foram
reproduzidas com recurso à televisão.

Nunca esta frase fez tão sentido. Se queremos protegernos vamos fazer a diferença, vamos mudar para que o
dia de amanhã seja muito melhor, seja acima de tudo
normal.

A dinamização das atividades foram reorganizadas,
reinventadas de forma a respeitar as regras impostas,
acima de tudo respeitar e proteger os “nossos”.
Algumas atividades foram um sucesso, outras quase
impossível de se realizar mas com o apoio das novas
tecnologias, com o apoio das funcionarias tudo foi

Vamos usar os nossos olhos para abraçar, para beijar.
Sim é possível através de um olhar.
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Ao nível Fisioterapia, no início deste tempo cheio

utentes para atividade, para o exercício, para a função e
essencialmente para estes dias difíceis. À medida que
me fui adaptando com esta nova realidade, e as medidas
de segurança, higienização de combate ao vírus foram
implementadas, outras estratégias de atuação foram
introduzidas.

de incertezas e de temor, foi restringindo o toque, a
proximidade, sendo estes princípios indispensáveis de
atuação na minha profissão. Tive de tomar decisões,
pesquisar, trocar opiniões com colegas de profissão, a
fim de tomar as melhores decisões na minha atuação.

Neste contexto, a Fisioterapia é essencial para manter a
funcionalidade, promover um melhor sistema imunitário,
bem-estar e qualidade de vida dos Utentes. Desta forma
é fundamental continuar, com segurança e com ações
ponderadas ao segundo, dar as minhas mãos como
Fisioterapeuta a esta normalidade aparente.

O bem-estar dos utentes foi sempre a prioridade,
protegê-los, mas simultaneamente mantê-los ativos,
através de ferramentas de Fisioterapia (exercício
terapêutico, sem utilização de materiais, e medidas de
educação para a saúde). Tive que me reinventar e criar
sessões de Fisioterapia aliadas a atividades lúdicas
e cognitivo-motoras para manter a motivação dos
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Arte do bem cuidar
Ao nível da psicologia, as sessões de estimulação

medidas de segurança e higienização, novas atividades
fui introduzindo, e o apoio/intervenção psicológico
individual foi retomado. Não fosse a “psicologia”, ver
sempre o lado positivo, a verdade, é que para mim, a
parte boa deste panorama tão negativo, é que me fui
reinventando. Já lá vão sete meses em que estamos
“fechados”, e a procura constante de atividades que
preencham de alegria e bem-estar, os dias de quem
daqui não pode sair, continuam a ser uma preocupação.

cognitiva, assim como os jogos terapêuticos, foram
adaptados para formato digital, possíveis de serem
realizados pela visualização dos mesmos no ecrã da
televisão. Realizamos sessões de relaxamento, com
objetivo de diminuir a sintomatologia ansiosa, assim como,
pequenas caminhadas ao ar livre, estimulando assim o
corpo e a mente. À medida que me fui “familiarizando”
com este vírus maléfico, e cumprindo sempre com todas

Todo o nosso calendário de atividades anuais, desde
Março, foi suspenso. No entanto, para além das
atividades individuais de cada área de intervenção,
Animação, Fisioterapia e Psicologia, através de
reuniões online, preparamos atividades que possam
ser realizadas/comemoradas de igual forma nas três
valências de terceira idade. Por exemplo, a preparação
e comemoração do Arraial de Santo António, o dia
da Família, o dia dos Avós, o dia Mundial da doença

de Alzheimer e o dia Internacional do Idoso, assim
como, sessões de culinária, sessões de cinema e/ou
a visualização de vídeos de exercício físico ou aulas
de música, preparadas pelos professores da nossa
instituição.
É isso! Este vírus forçou-nos a deixar muita coisa para
trás, mas não nos levou a vontade de dar tudo por tudo
para que os nossos Utentes não desanimem.

E já sabem….”depois da tempestade, bem
a bonança”.
Vai correr tudo bem!
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Vai Correr Tudo Bem!
“O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipa”
(Murillo Cintra de Oliveira Margarida)

Obrigado aos nossos funcionários que têm desempenhado uma missão fundamental no combate a este inimigo
invisível e insidioso que teima em atacar-nos, o COVID.19.
Durante esta pandemia, todos têm mantido uma postura inexcedível, altruísta, empenhada de inabalável dedicação.
Sem vocês, não conseguiríamos! Vai correr tudo bem.
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Cada um com o seu saber:

Sr. Augusto Santos

Lar Santo António dos Capuchos

Ser Idoso
Ser idosos é ter a coragem de olhar para frente

O que mais me entristece

E dizer que trazemos connosco, um mundo de
conhecimento.

É a falta de respeito, carinho e atenção por vezes
ao idoso.

Ser idoso é ser gente. Ser idoso, é poder dizermos
que temos a dádiva da vida,

Por isso, dá ao idoso o que ele merece e o que
queres para ti.

e o poder da mente

E o que queres para ti.

Ser idoso, é ser alguém consciente, pedindo a Deus
sempre mais anos de vida

Não o maltrate, abrace-o de coração

Para viver com os nossos e ser uma pessoa querida.

Num futuro tão próximo podes conseguir.

Porque o que estás hoje a pedir,

Ser idoso, é guardar o que sentimos: o lado bom e
ruim das coisas, dos momentos que vivemos.

Por isso, trata bem o idoso

Ser idoso, é ter no rosto, a marca da sabedoria,

É meu, é teu, é nosso dever!

A experiência de muitos momentos,

Não te esqueças que o idoso de hoje,

Vividos com alegria.

Amanhã podes ser tu.
Basta ter vida em abundância
E nem tão cedo morrer.

Poema de Maria Dionésia Santos da Silva, declamado (com
algumas alterações) pelo Sr. Augusto Santos, do Lar de Santo
António dos Capuchos, no dia Internacional do Idoso.
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Vários Utentes

Lar de S. Martinho

Porque cozinhar faz bem à mente
Queque de Chocolate
Ingrediente:
4 ovos
2 chávenas de farinha
1 a ½ chávenas de açúcar
1 chávena de óleo (pusemos menos)
1 chávena de leite
A chávena de chocolate em pó
1 colhe de sobremesa de fermento em pó

Modo de preparação:

uma delas até um pouco mais de metade.

Comesse por aquecer o forno a 180 graus e prepare
as forminhas para os queques. Podem ser de papel,
ou de alumínio. Caso sejam de alumínio, forre-as com
um pouquinho de manteiga e farinha.

Quanto ao tempo de cozedura, não demorou mais
de 15 minutos para que os nossos queques ficassem
prontos. É só ir verificando com um palito.

Bata bem os ovos com o açucar até obter um creme
liso.

Delicie-se com estas pequenas maravilhas feitas com
muito Amor

Acrescente os restante ingredientes, mexendo sempre
para incorporar bem a massa.

Utentes do Lar de S. Martinho

Distribuía a massa pelas forminhas, enchendo cada
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Cada um com o seu saber:

Sr. Rui

Lar Fernando de Oliveira Mendes

Quando a tempestade passar
“Quando a tempestade passar

Valerá mais o que é de todos

E se amansem as estradas

Que eu nunca consegui

E sejamos sobreviventes

Seremos mais generosos

de um naufrágio coletivo.

E muito mais comprometidos
Nós entenderemos o frágil

Com o coração choroso

O que significa estar vivo?

e o destino abençoado

Vamos suar empatia

Vamos nos sentir bem-aventurados

por quem está e quem se foi.

Tão só por estar vivo.

Sentiremos falta do velho
que pedia peso no mercado,

E nós lhe daremos um abraço

que nós não soubemos o nome dele

ao primeiro desconhecido

e sempre esteve ao seu lado.

elogiaremos a sorte

E talvez o velho pobre

de manter um amigo.

Era Deus disfarçado.
Você nunca perguntou o nome

E aí nós lembraremos

Porque você estava com pressa.

Tudo aquilo que perdemos

E tudo será milagre

e de uma vez aprenderemos

E tudo será um legado

tudo o que não aprendemos.

E a vida será respeitada.
A vida que vencemos.

Não teremos mais inveja

Quando a tempestade passar

pois todos sofreram.

Eu te peço Deus, triste.

Não teremos mais desidia

Que nos tornes melhores.

Seremos mais compassivos.

como você nos sonhou.”
Poema escrito durante a
epidemia de peste em 1800
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Revelações
Entrevista flash
Conhecer Melhor de Quem Cuida…
Maria Jurlinda Rocha - Encarregada do Lar Santo António dos Capuchos

Qual a sua viagem de sonho?

Quais os três locais em Portugal
que mais gosta?

Nordeste Brasileiro.

Porto, Tavira e Braga.

Cinema ou futebol?
O que lhe dá mais orgulho na Cidade
de Penafiel?

Cinema.

Os penafidelenses.

Praia ou campo?
Campo.

E na Misericórdia?
Os Utentes.

O que mais valoriza no ser humano?
Humildade e Honestidade.

Qual a sua música preferida?
Musica clássica.

Revelações é o nome desta entrevista. Tem
alguma revelação que nos possa fazer?

Qual o filme que marcou a sua vida?

Tenho pois. Desejo muita saúde para todos.
Desejo que este vírus vá embora, e possamos
voltar abraçar.

Simplesmente Maria.
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~Mais próxima dos que mais precisam ~

• Lar de Santo António dos Capuchos
• Lar Fernando de Oliveira Mendes
• Lar de S. Martinho
• Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)
• Jardim de Infância “O Capuchinho”
• Creche de Santo António dos Capuchos
• Creche “O Capuchinho”
• Cantina Social
• Rendimento Social de Inserção (RSI)
• Igreja de Santo António dos Capuchos
• Igreja da Misericórdia
• Museu de Arte Sacra

