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~ Mais próxima dos que mais precisam ~

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PENAFIEL

Editorial
| Joaquim Barbosa Esteves
O Provedor

Inauguração da Cozinha Única
Finalmente!

Penafiel, Dr. Antonino de Sousa descerrou uma placa
e um pedestal comemorativos desta tão desejada e
moderna instalação que tanta qualidade vai trazer ao
nosso quotidiano.

Ficou devidamente assinalado a data 5 de Março de
dois mil e vinte e dois na Santa Casa da Misericórdia de
Penafiel, com a tão desejada inauguração da cozinha
única, que irá servir todas as nossas valências e apoio
domiciliário, rondando 400 refeições.

Para transporte das refeições e sua distribuição pelos
diferentes lares, foi benzida pelo reverendo Padre
Cunha uma moderna e funcional carrinha recentemente
adquirida.

Foi uma obra que demorou cerca de ano e meio
a construir, tendo tido um custo aproximado de
oitocentos e cinquenta mil euros. Parte deste montante
foi comparticipado pelo projecto 20/20, trezentos e
dezoito mil euros (318.000€) tendo o restante sido a
custo da misericórdia, cerca de 532.000€.

E já que estávamos em maré de festa, passou-se às
novas instalações agrícolas onde os nossos convidados
e corpos sociais degustaram um verde de honra
aproveito para a todos desejar uma feliz pascoa.

Na ocasião, Exmo. Senhor Presidente da Câmara de
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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)
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| Mesária Paula Cristina

Mesária da Valência de Infância e Juventude

Resiliência Infantil
A resiliência pode ser entendida como a capacidade de
se recuperar de situações de crise e aprender com essas
experiências. Esta aptidão é de grande importância para
todos, pois não são só adultos que passam por momentos
traumáticos e difíceis de conviver e/ou superar, pois
também as crianças sofrem com a realidade à sua volta,
nomeadamente de deceções e frustrações.

• Dar oportunidades de escolha à criança;
• Ajudar a criança a encarar com tranquilidade quando algo
sai diferente do planeado;
• Incentivar a criança a pensar em ações para resolver os
desafios;
• Respeitar o momento de frustração, para depois
conversarem sobre o que proporcionou a situação e
recordando outras situações de vitória/satisfação;

A resiliência pode ser desenvolvida por qualquer indivíduo e
quanto mais cedo for feita essa aprendizagem melhor.

• Elogiar positivamente a criança nos seus progressos e
encorajar a realizar o que deseja.

Assim, é importante incentivar a criança a enfrentar os
desafios e a encontrar soluções perante as adversidades,
pois são essas situações que a vão ajudar a desenvolver
a resiliência ou a capacidade de superação diante das
adversidades.

Resiliência não é deixar de sentir o impacto das dificuldades,
mas saber lidar com a dificuldade e analisar o que pode fazer
de diferente na próxima oportunidade.
Em suma, a resiliência promove a aprendizagem emocional
e social, o comportamento positivo, pró-social e as relações
saudáveis, a saúde mental, o bem-estar e contribui para
melhorar o envolvimento académico, a motivação e a
aprendizagem.

A resiliência é uma peça fundamental para lidar de forma
positiva com situações de risco, revelando-se como um fator
de proteção a nível pessoal, promovendo a saúde e o bemestar da criança.
O fator determinante para desenvolver a resiliência na
infância é um relacionamento estável e comprometido com
pelo menos um adulto de confiança. É preciso que a criança
desenvolva a autoestima e a autoconfiança, que só é possível
através de reforços positivos e estimulantes por parte de um
adulto, educador e/ou progenitor.

Uma pessoa resiliente está mais preparada para ouvir
um ‘não’ e encara essas negativas como incentivo para
conseguir um ‘sim’.
Apesar de não haverem fórmulas mágicas de como educar
e preparar uma criança para a vida, sabemos que a família
é fundamental.

Mas como ensinar a resiliência às crianças?

Brinque, leia e procure ter tempo de qualidade com os seus
filhos, conheça-os e dê-se a conhecer.

É importante que escola e família trabalhem juntas
proporcionando à criança um ambiente seguro e estimulante.

O desenvolvimento desta relação nos primeiros anos de
vida da criança com os que a rodeiam e mais tarde consigo
própria é que edifica uma boa capacidade de resiliência.

É muito importante ouvir o que a criança tem a dizer.
Neste processo de aprendizagem é indispensável:
• Manter rotinas, que transmitem segurança à criança;

Todos nós precisamos de andar acompanhados para
posteriormente podermos andar connosco próprios!

• Incentivar a criança a resolver sozinha algumas das suas
dificuldades, o que aumenta a sua autoconfiança;
• Deixar que a criança encontre soluções;

«É na resiliência que nascem as vitórias porque todos os
caminhos são feitos de altos e baixos e é necessário persistir
para se chegar ao fim.» (frasestop.com/resiliência)

• Estimular as amizades e a solidariedade, mostrando como
as pessoas se podem ajudar;
6
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| Mesária Vitória Melo

Mesária da Valência de Terceira Idade

O segredo da vida é viver!
Envelhecer, faz parte da vida.

alegrias e a receber compensações…

Porém, é necessário mudar o estigma da velhice.

Quando estamos em paz, significa que temos saúde e
que estamos de bem com a vida.

Se eu não mudar o que faço hoje, todas as manhãs serão
iguais às de ontem…

Nesta Casa, temos um excelente equipada de serviços
especializada e articulada, a qual dia e noite, procura
desempenhar o melhor que sabe, estimulando, cada
Utente, dentro das suas capacidades, acentuar propostas
desafiantes, “abrindo portas” para dar e receber.

Nos lares de idosos, o objetivo principal não é tratar
pessoas, é manter condignamente, a vida dessas pessoas
em espaços colectivo, permitindo-lhes passar uma fase
das suas vidas, de uma forma diferente, saudável, ativa
e, de certo modo, independente.

São tempos difíceis os que vivemos e, ainda, persistem…
mas, aos poucos, haveremos de retomar a normalidade,
brindando com novas atividades, com momentos
especiais de convívio e alegria, fora do lar.

Obstáculos?
Claro que existem. Porém, se nos ajudarem a criar
objectivos, conseguimos vencê-los.

É necessário trabalhar na prevenção de todos, para
oferecer melhor qualidade de vida aos Utentes.

A Santa Casa da Misericórdia de Penafiel é dotada por
um quadro de trabalhadores que constitui, liminarmente,
a sua organização.

Não devemos esquecer de quem se esquece!…
O essencial faz a vida valer a pena.

Assim, à cabeça, é regida por um copo administrativo,
traduzindo-se num conjunto de pessoas, nomeadamente,
um Provedor e seis Mesários, cada qual com funções
específicas que, voluntariamente, deão o melhor do seu
esforço, conhecimento e Saber feito, sempre a favor
dos utentes, cimentando o leme desta Casa – Primeiro
o Utente.

E, para mim, basta o essencial!
Aqui estou, de novo, como vós, um pouco mais idosa,
mas com desafios, também, para cumprir e com “baterias
carregadas”, prontinha para novamente, recomeçar!
Aprendi com as Primaveras a deixar-me cortar para
poder voltar sempre inteira!

Não é por viver num lar de idosos que perdemos
objectivos para a vida.

O segredo da Vida é Viver!

Não pode acontecer!
Obviamente que os afazeres e vivências são diferentes
dos da vida lá fora, mas existem múltiplas atividades
e havendo saúde e vontade determinada, espera-nos,
ainda, muitos valores a explorar.
É bom contarmos os dias que vão passando, saborear
os momentos felizes e agradecer o que nos é oferecido,
relembrar o que passamos e construir o amanhã,
persistindo na caminhada, desafiando a percorrer
caminhos e continuar a vencer lutas, a partilhar…
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| Inês Pinto

Psicóloga Estagiária

Envelhecer com Saúde - O fio da esperança
“Ser Idoso é ter a coragem de olhar para a frente, e dizer
que traz consigo um mundo de conhecimento. Ser idoso
é ser gente. Ser idoso é poder dizer que tem a dádiva da
vida e o poder da mente. Que possui uma vasta experiência
e carrega em sua guarida a realização e a gratidão da
existência. Ser idoso, é ser alguém consciente pedindo a
Deus sempre mais anos de vida para viver com os seus
e ser uma pessoa querida. Ser idoso, é guardar o que
sente, do lado bom e ruim das coisas, dos momentos que
viveu e, um dia, tristemente, sofreu… e, num outro dia,
alegremente, viveu…E foi feliz, como um sábio aprendiz.
Ser idoso é aprender, do ontem, a lição de hoje, guardada
nas eternas lembranças, bem no fundo do coração. Ser
idoso, é ter no rosto a marca da sabedoria, a experiência
de muitos momentos vividos com alegria. Por isso, tratar
bem o idoso. É meu, é seu, é nosso dever. Não se esqueça
que o idoso de hoje, amanhã pode ser você. Basta ter vida
em abundância e nem tão cedo morrer.”

O pacificar dos tempos que foram para todos nós
angustiantes, o abrandar das situações de crise
pandémica, a eventual desesperança que nos atingiu
e que nos continua a fazer temer o futuro, têm por
necessidade imperiosa de nos permitir que nos
toquemos, de forma a alcançarmos o fio da esperança
e com ele tecer a malha que nos permitirá renascer e
crescer num futuro melhor. Este fio é fundamental, de
forma a possibilitar a compostura de todas as ruturas
que foram enegrecendo nestes últimos dois anos.
Sem este fio, não existirá paisagens renovadas nem
horizontes de maior conforto e felicidade passível de
alcançar. Torna-se essencial, aprender a tecer com este
fio as esperanças dos outros, a partir da nossa própria
esperança. Somos todos imprescindíveis na construção
de uma nova maneira de olhar o outro, sentindo-o como
próximo e parte de cada um de nós. Cabe a cada um,
unir todas as nossas vontades e anseios e obrigar-nos a
perceber que é de forma vocacionada para a comunidade
que teremos a possibilidade de agir com esperança.

Maria Dionísia Santos da Silva

O verbo “Cuidar” tem a mesma raiz latina do verbo
“Pensar” – cogitare. Cuidar de alguém, é em simultâneo
pensar nesse alguém. Cuidemos então de nós, cuidando
dos outros. Acreditemos que está na hora de um novo
tecido social e que este fio de que tanto falamos está nas
mãos dos que nos estão próximos e nos corações dos
que pensam neles.

A empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro,
é o que permite compreender a perspetiva que o utente
e a sua família têm das situações. Atualmente, devido à
situação pandémica, foi solicitado para que os idosos se
mantivessem com restrições de contactos sociais. No
entanto, a família é o que mais de precioso eles têm na
vida, e priva-los dessa presença, pode tornar-se difícil de
lidar, podendo provocar depressão e outros problemas
de caráter psicossocial.
A rede social dos idosos tende a ficar reduzida, por
isso, existe a necessidade redobrada de estarmos
atentos, pequenos gestos como demonstrar interesse e
preocupação são importantes. É fundamental nesta fase
de vida, mantê-los emocionalmente conetados com a
sua rede familiar, social e de cuidadores (Carvalhal, s.d.)
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“A melhor maneira de tornar as crianças boas, é torná-las felizes”
OSCAR WILDE
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O nosso projeto curricular de Escola
As linhas educativas que inspiram todo os nossos
trabalhos pedagógicos vão ao encontro da pedagogia
de projeto, pedagogia de situação e movimento da
escola moderna. É esta metodologia que permite á
criança construir o conhecimento, através de atividades
que incluam a manipulação de materiais concretos
e experiências diretas sobre as quais possa refletir,
procurar soluções e encontrar estratégias. Preconizamos
assim, a aprendizagem ativa, interações calorosas
e facilitadoras entre adulto-criança; ambiente físico
acolhedor e orientado para a criança; horários e rotinas
adaptadas; observações diárias, trabalho de equipa entre
educadores e a comunicação escola e família. Uma das
formas de o conseguir é através do Projeto pedagógico,
no qual estão explícitos, os princípios e valores, as metas
e as estratégias segundo as quais pretendemos cumprir
com a nossa função educativa.

O projeto será desenvolvido facultando á criança uma
grande diversidade de experiência valorizando sempre
a sua participação ativa, para que possam ampliar a
consciência sobre as questões relativas à água no meio
ambiente, no seu corpo e assumir atitudes responsáveis
quanto à sua proteção e conservação. Atendendo
às Orientações Curriculares, pretende-se com este
projeto incentivar a interligação e a articulação entre
as diferentes áreas de conteúdo, pondo prática, os
diferentes objetivos da educação pré-escolar. Só este
processo articulado permitirá o despertar da curiosidade
e do espírito crítico na criança e consequentemente
fomentará a troca e a procura de saberes
O tema “A água”, pretende realizar a ponte entre o
passado, o presente e o futuro. Desta forma, o projeto
tem assim, uma dimensão temporal que num processo
evolutivo se vai construindo. Na nossa opinião é
importante conhecermos os benefícios da água e a sua
importância na nossa vida. A água não é inesgotável,
dado que se encontra ameaçada pela poluição e
pelo uso de uma forma não sustentável. Para tal, será
necessário consciencializar, desde pequenino, a sua
preservação e utilização moderada, criando “agentes”
ativos, preocupados e solidários com o meio que os
rodeia.

Fruto de uma observação cuidada e consciente às
crianças da nossa instituição, toda a equipa educativa
achou pertinente trabalhar no presente ano letivo o
tema “A Água” . A água será o tema do nosso projeto
curricular de escola não esquecendo a nossa base “a
mudança começa em nós” que intitula o nosso projeto
pedagógico.
O plano está estruturado por 3 períodos, com os
seguintes subtema:
• A importância da água
• O uso sustentável da água
• A poluição da água
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| Alexandra Andrade, Andreia Silva
Educadoras

Exigimos demasiado das nossas crianças?
Estaremos a criar crianças felizes?

Tal como nós, as crianças são pessoas com características,
qualidades, sonhos e individualidades próprias e, acontece
que muitas vezes, nascem diferentes do que idealizamos e
isso não as torna nem melhores nem piores, mas obriga a que
reajustemos as nossas expectativas.

errem e que desse modo aprendam que não são perfeitas.
É verdade, a realidade demostra que não há crianças nem
adultos perfeitos. Todos cometemos erros em algum momento
da nossa história, todos passamos por dores, frustrações ou
deceções. É fundamental aprender a lidar com o erro, a refletir
a esse respeito, a procurar formas de o ultrapassar/corrigir, a
colocar-se no lugar do outro, sair de si mesma e ver as coisas
sob um novo ângulo.

É importante ajudar a criança a descobrir quem é, do que gosta
ou não e que caminho quer seguir. Deixá-la ser ela própria,
aprender a apreciar as suas qualidades e incentivar os seus
sonhos. Orientar, acolher e ajudar a tomar decisões, é diferente
de impor um caminho. De contrário, a criança tornar-se-á
emocionalmente dependente e insegura, necessitando sempre
da aprovação externa.

Criar/ educar uma criança é um papel em construção,
onde tanto adulto como criança aprendem mutuamente
numa troca e aprendizagem diária. Como adultos, devemos
tentar controlar as nossas angústias e viver cada dia,
cuidar baseando sobretudo numa relação de confiança, de
amor e de empatia, preocupando menos com os resultados
esperados e substituindo os sonhos pela realidade possível.

Mas será que existe uma solução mágica para gerenciar essas
expectativas? Infelizmente não. Mas se ganharmos consciência
desse processo já estamos sem dúvida a dar o primeiro passo.

Atualmente muitas crianças desde tenra idade que têm uma
agenda demasiado ocupada, chegando ao fim do dia exaustas
e consequentemente distraídas. As atividades estruturadas são
importantes em termos intelectuais, mas deixam pouca margem
para o lado social, emocional e expressivo. Isto implica organizar
o tempo não só em quantidade, mas sim em qualidade logo há
que procurar escolher com a criança e de acordo com os seus
interesses o modo de ocupar esses tempos. As crianças também
precisam de tempos livres, de tempo até para não fazer nada.
O tédio é fundamental para as crianças descobrirem coisas
novas para fazer, onde possam também dar asas à criatividade
tão fundamental no seu desenvolvimento! Por vezes damos
demasiada importância à escola e aos resultados escolares em
detrimento da importância de educar para a sensibilidade, de
lhes transmitir valores, de as ensinar a pensar, a questionar e
não a repetir e a memorizar. E, no entanto, queremos crianças
únicas, criativas, autónomas!

Cada pessoa é diferente, e é isso que torna cada um de nós
especial. Quando pensamos em ter filhos, idealizamos os
momentos que teremos juntos.

A constante pressão, a transferência excessiva de angústias, a
exigência na obtenção de bons resultados, a pressão para atingir
determinados objetivos e a constante comparação pode gerar
sofrimento e dor nas crianças. Se a criança não conseguir cumprir
aquilo que esperam dela, se sentir o excesso de expectativas,
mesmo que bem-intencionadas, de forma consciente ou não por
parte do adulto, isso pode tornar-se prejudicial e problemático
para o seu desenvolvimento, por representar um peso maior do
que aquele que ela consegue suportar.
Isso não significa adotar uma postura negligente e demasiado
facilitadora por parte do adulto em relação à criança, assim
como fazer todas as suas vontades. Se não caímos no oposto,
nas crianças superprotegidas, às quais não damos o espaço
necessário para errar e para aprender a lidar com o erro,
crescendo fragilizadas e despreparadas para a vida real, crianças
que não aprendem a lidar com a frustração e que à primeira
contrariedade “quebram”. As crianças não são de “vidro”. Às
vezes de tanto as querermos proteger da “dor”, evitamos que

Acima de tudo queremos crianças felizes! E elas são felizes a
brincar! Brincar implica correr, saltar, estar ao ar livre, interagir
com outras crianças e obviamente os pais/família. Para a
criança, brincar é um direito fundamental.
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As atividades dos mais pequenos

Desfolhada

Desfolhada

Desfolhada

Desfolhada

Desfolhada

Halloween

Halloween

Halloween

Halloween

Feira S. Martinho

Cavaleiros S. Martinho

Cavaleiros S. Martinho

Teatro Lenda S. Martinho

Vindimas

Natal
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Natal

Natal

Natal

Natal

Natal

Natal

Natal

Natal

Natal

Carnaval

Carnaval

Carnaval

Carnaval

Carnaval

Carnaval
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As atividades dos mais pequenos

Carnaval

Carnaval

Carnaval

Carnaval

Carnaval

Carnaval

Carnaval

Dia do Pijama

Dia do Pijama

Dia dos Afetos

Dia dos Afetos

Dia dos Afetos

Dia dos Afetos

Dia dos Afetos

Dia do Pai
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Dia do Pai

Dia do Pai

Dia do Pai

Dia do Pai

Dia do Pai

Dia do Pai

O segredo é nunca deixar
de ser criança!
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Cantinho dos pais - Doenças infeciosas
A doença de pé-mão-boca é um tipo específico de virose, causada por um
vírus com um nome estranho, chamado Coxsackie.
Surge habitualmente mais no fim do verão e inicio do outono.
Tal como o próprio nome indica, provoca o aparecimento de “manchinhas”
na pele, muitas delas com pequenas bolhas de água, que se localizam
preferencialmente nos pés, mãos (incluindo a região das palmas e plantas)
e boca.
Podem causar prurido (“comichão”) e, por vezes, estão também associadas
a febre.
É frequente, ainda, as crianças apresentarem alguma recusa alimentar, por
terem dor ao mastigar e a engolir os alimentos.
A doença evolui ao longo de 2-3 dias, podendo as “manchinhas” estender-se
a outras partes do corpo (nádegas e membros). Ao fim desse tempo evoluem
para crostas e depois acabam por desaparecer (o processo pode levar cerca
de 1 semana até estar concluído).
O seu tratamento é apenas sintomático (antipirético e eventualmente antihistaminico).

Os microorganismos são seres vivos microscópicos, que coexistem connosco
no nosso dia-dia.
Alguns não provocam doenças, outros têm, até, alguns efeitos benéficos para
a saúde.
No entanto aqueles que têm capacidade de invadir o nosso organismo
podem provocar doenças tão frequentes como gripes e constipações (vírus),
pneumonias (vírus e bactérias), otites (vírus e bactérias) ou gastroenterites
(vírus, bactérias ou parasitas), entre outras.
De um modo geral, a maioria dos vírus e bactérias gostam mais de ambientes
frios do que de temperaturas mais elevadas, razão pela qual as taxas de
infecção são mais elevadas no outono e inverno.
Algumas medidas gerais podem fazer a diferença para a sua prevenção:
ventilar os espaços, cumprir as regras de etiqueta respiratória, higienizar as
mãos e desinfectar adequadamente as superfícies.
A febre é um sintoma extremamente comum, e o primeiro conceito a reter
é que a febre não é uma doença.
A sua principal causa são as infeções, particularmente as infeções víricas.
São um processo de defesa do nosso organismo, com o objetivo de otimizar
os mecanismos de combate à infecção e inibir o crescimento e replicação
dos microorganismos.
A sua definição depende do local onde a medimos, podendo ser utilizados os
seguintes valores:
- rectal (medida no rabinho) – acima de 38 graus;
- timpânica (medida no ouvido) – acima de 37,6 graus;
- axilar (medida debaixo do braço) – acima de 37,5 graus.

A varicela é uma das infeções mais comuns em crianças. Surge mais no
inverno e primavera.
As suas principais características são:
- Atingem habitualmente a face e o couro cabeludo (são dos primeiros locais
a ser afectados);
- Muitas das lesões apresentam vesículas (a ponta das borbulhas pode ter
uma pequena bolha de água transparente).
As lesões na varicela vão aparecendo ao longo de dois, três dias, ocorrendo
fases diferentes de evolução. Podem não só atingir a pele mas também
ocorrer sintomas respiratórios inespecíficos e por vezes febre.
É altamente contagiosa, desde os dois dias antes de surgirem as primeiras
borbulhas, até todas as lesões estarem em fase de crosta. Por esse motivo, é
uma doença que impede a ida à escola.
O tratamento passa por antipirético, antihistamínico; eventualmente
antivirico (se prescrito por um médico após avaliação), e por medidas não
farmacológicas como: procedimentos de higiene/desinfeção, banhos diários,
lavagem das mãos, cortar as unhas, desinfeção das lesões.
As gastroenterites na sua maioria são provocadas por vírus.
Os sintomas mais frequentes são os seguintes:
- Vómitos. Habitualmente são o primeiro sintoma a surgir. Duram, em média,
dois a três dias e podem causar desidratação. Tratam-se reforçando a
hidratação oral da criança (de preferência com um soro de hidratação oral),
mas sempre aos poucos, para não encher o estômago.
- Diarreia. Muitas vezes surge só depois dos vómitos, mas pode também ser
o primeiro a surgir. Dura, em média, quatro a cinco dias, mas pode ser mais
prolongada. Raramente provoca desidratação isoladamente, mas é importante
compensar essas perdas de líquidos através de um soro de hidratação oral.
- Dor de barriga. É muito frequente e a característica mais comum, é uma
dor intermitente, que aumenta e diminui de intensidade de forma espontânea,
difusa e que pode ser bastante intensa.
- Febre. Pode surgir. O mais habitual é não ser muito elevada e, na maior
parte dos casos, o estado geral da criança mantém-se bom quando a febre
baixa.
As gastroenterites geralmente, não causam grandes complicações. É
fundamental garantir uma correcta hidratação da criança, já que a desidratação
é a complicação mais frequente.

Existem situações de alerta que são motivo para observação médica,
como:
- Idade inferior a 3 meses;
- Mau estado geral da criança quando baixa a febre;
- Presença de “pequenos pontos vermelhos” (petéquias) na pele nas primeiras
24h de febre;
- Associação a vómitos, dor de cabeça e/ou mau estado geral;
- Má resposta à medicação;
- Duração superior a 3-4 dias, sem noção de melhoria (picos mais altos e
menos espaçados);
- Falta de ar;
- Cor arroxeada na zona dos lábios ou na ponta dos dedos.
Abordando cinco dos quadros mais frequentes na infância:
A rinofaringite aguda é uma infeção das vias respiratórias que envolve a
nasofaringe e a orofaringe, sendo de causa virica.
Pode caracterizar-se por rinorreia (“pingo no nariz”), tosse, febre, obstrução
nasal, conjuntivite, cefaleia (dor de cabeça) e mialgias (dores musculares).
O tratamento consiste na hidratação, desobstrução nasal (soro fisiológico em
aplicação nasal e aspiração de secreções) e antipirético (para controlo da
febre).
A amigdalite aguda é um processo agudo, que pode ser acompanhado de
febre e de inflamação da área faringoamigdalina, com eritema (“vermelho”) e
geralmente exsudado e/ou úlceras.
Pode ser provocado por vírus (mais frequente) ou bactérias. Para facilitar
essa distinção existe um teste rápido onde se recolhem algumas secreções
da garganta com um “cotonete”. É de grande ajuda dado que evita, por vezes,
tratamento com antibióticos desnecessariamente dado que só necessita de
tratamento com antibiótico se a infecção for bacteriana.
Tem maior incidência em crianças entre os 3-18 anos e maioritariamente é
virica em crianças menores de 2 anos.

São vários os quadros clínicos que podem afetar as crianças em idade préescolar. Foram aqui abordadas cinco dos mais frequentes de forma muito
resumida.
Na primeira infância o sistema imunológico das crianças está em
desenvolvimento e por isso são mais suscetíveis a infeções. No entanto
estes quadros ajudam a criar a própria memória imunológica dado que
os anticorpos criados serão úteis para combater problemas de saúde que
poderão surgir mais tarde.
Rosário Martins
Mãe da Maria Duarte e Médica
de Medicina Geral e Familiar
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Os mais crescidos

“Saber envelhecer é a grande sabedoria da vida.”
(Henri Frédric Amiel)
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A manta da vida
A manta de retalhos que todas as noites aconchegava
os netos e que cada pedacinho de tecido os fazia viajar
pelas memórias da avó.

Através de cada retalho que os utentes costuraram,
fomos recordando memórias e sentimentos há muito
esquecidos, uns que nos arrancaram gargalhadas outros
que nos fizeram verter lagrimas.

Foram precisamente com estas palavras, que resume a
história “A Manta – Uma história aos quadradinhos (de
tecido)” de Isabel Minhós Martins, que demos inícios ao
mês dos afetos.

“Eu, Cátia Fonseca, animadora e orientadora desta
atividade, estava preparadíssima para o que aí vinha,
achava eu... mas estes seres maravilhosos ainda me
conseguem deixar sem chão ao contar historias tão
belas.”

No âmbito das atividades de Animação Sociocultural,
esta atividade foi realizada nas três valências de terceira
idade da Santa Casa da Misericórdia de Penafiel, Lar
Santo António dos Capuchos, Lar Fernando de Oliveira
Mendes e Lar de S. Martinho.

Pedacinhos de tecido que transbordam sabedoria,
dedicação, aventuras, alegrias, saudades, mas
principalmente muito Amor.

Foi com esta história de Amor que os Utentes
construíram a sua própria manta – A Manta da Vida,
assim a intitulamos.

O importante na vida são os momentos que passamos
com quem mais amamos e os sentimentos que deixamos
e levamos no coração .
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Notícia no jornal
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A arte de bem cuidar
Cada pessoa idosa tem dentro de si, uma vida inteira
de experiências enriquecedoras, e uma dimensão
naturalmente resiliente que merece ser cultivada.
É, assim, crucial avaliar os diversos tipos de apoio
necessários a cada individuo reconhecendo as suas

necessidades com base no estilo de vida que cada um
escolheu para si.
A arte de Bem Cuidar traduz-se na qualidade dos
cuidados prestados. É gratificante trabalhar o lado
humano!

Fisioterapia

Animação Sociocultural

A nossa Quinta

Animação Informativa

Ar Livre

Atlier de Culinária

Atividade Física

Boccia

Carnaval

Carnaval

Cestaria

Classe de Fisioterapia

Danço Terapia

Dia da Mulher

Dia do Pai
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Em formação

Exploração dos sentidos

Expressão plástica

Fisioterapia

Gratidão

Janeiras

Jogo de cartas

Magusto

Motrocidade Fina

Novas tecnologias

Jogo

Matemática

Sorrisos

Sentimentos

Atitude é saúde
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As boas vindas à Primavera
Assim demos as boas vindas à Primavera!

melhorando a qualidade de vida das comunidades,
consciencializando a todos e recompensando ainda mais
o meio ambiente.

Os benefícios de plantar árvores para o meio ambiente
já são bem conhecidos por todos, no entanto, além
da natureza, as árvores também ajudam vários
ecossistemas e espaços públicos.

Agora aguardamos que a Primavera nos traga muitos
raios de sol.

A atividade de plantar árvores é um bom incentivo para
as pessoas se unirem e compartilharem momentos,

Flores da Primavera
É chegada às estação das flores
Um arco-íris de aromas e cores
O inverno vai se despedindo de mansinho
A primavera vai surgindo de fininho
Não existe uma flor favorita
Todas são tão encantadoras como bonitas
Cada uma tem sua cor e forma
Que tanto encanta como transforma
Rosas, Margaridas, Violetas..
Cheias de amor, paz e delicadeza
Orquídeas, Jasmins, lírios...
Encantadoras, doces e cheias de brilho
Hortênsias, Azaléias, Bocas-de-leão...
Todas peculiares que encantam o coração
Crisântemos, Tulipas, Begônias...
Todas maravilhosas de tanta harmonia
Essas são apenas algumas que me lembrei
Mas existem tantas que ainda não citei
Esta é a primavera, a linda estação do amor
Na alegria do desabrochar de cada pequena flor.
Ivanildo Sales
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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

