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MENSAGEM DO PROVEDOR

EDITORIAL

[ Mário Augusto C. H. Rebelo ]

Entrámos num período especial do ano, o
Outono!
Caem as folhas e por dentro de cada um de
nós vamos preparando o final deste ano e dos
seguintes.
Na Misericórdia estamos a viver a intensidade
da construção de mais um Plano de Atividades,
que será apresentado em Assembleia Geral a 28
de Novembro e sobre o qual nos propomos a
deixar caminho aberto para os próximos Órgãos
Sociais a eleger até final do ano.
Gerir a Misericórdia é um desafio constante, que ao longo dos últimos anos tive o privilégio de fazer parte de uma equipa que se envolveu e viveu a Casa. Dificilmente se traduz em
palavras esta vivência, contudo temos consciência que apesar dos erros cometidos, estes
foram fruto sobretudo do entusiasmo de irmos sempre mais além.
Propomo-nos ainda este ano com a colaboração de Todos(as), sobretudo da Irmandade, a
continuar a atualizar as fichas de Irmãos, de acordo com a legislação atual de Proteção de
Dados, mas também para tornarmos mais eficiente e eficaz a Comunicação de forma a darmos a conhecer não só o que se passa na Misericórdia, mas também dos benefícios que os
Irmãos e familiares podem ter, fruto dos Protocolos com diferentes entidades estabelecidos
ao longo dos anos.
Queremos ter mais participação de Todos(as) na vida da Misericórdia que é parte das nossas vidas.
O quotidiano devido às suas caraterísticas, pois trabalhamos com Pessoas, é difícil de traduzir para palavras contudo queremos continuar a tentar dar a conhecer a nossa ação.
Gostaríamos de vos convidar para participarem na nossa Feira de Outono a realizar no dia
25 de Outubro nos Claustros da Instituição, tem o envolvimento de Toda a Casa em prol
duma Causa: o “ Arranjo do Jardim interior da Cerca” para o tornar mais acessível. Em Junho
e para a mesma causa, a Festa da Amizade rendeu 2.586,24€, que ainda não são suficientes.
Vivemos voluntariamente, cada dia de sucesso e insucesso mas sobretudo com a consciência que estamos a dar o nosso melhor contributo para a continuidade da Misericórdia
de Santarém.
Obrigado pelo apoio sempre manifestado, pelos Colaboradores, Voluntários, Famílias e
Utentes que escolheram a Misericórdia, bem como toda a Comunidade.
A Todos(as) o nosso bem–hajam!

A Qualidade
A Misericórdia de Santarém foi certificada de acordo
com o referencial EQUASS em 2017. Foi um desejo/
proposta da Mesa Administrativa com o apoio da
UMP, ou seja a Instituição foi selecionada e disponibilizou-se para tal.
Durante muito tempo tivemos o apoio de consultoria de uma empresa, a SINASE.
Foi um processo longo, porque as mudanças encontram sempre resistência, mas depois de iniciadas
fomos vendo o empenhamento na discussão/
construção das condições para a Certificação dos Serviços propostos: Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, conforme veio o a acontecer.
Hoje estamos em tempo de pedir nova auditoria
externa que venha renovar a nossa Certificação
(decisão aprovada na reunião da Mesa Administrativa
em 7/10/2019).
Mas afinal o que é a Qualidade? Foi uma descoberta
através do processo/caminho para a Certificação?
Não, de todo podemos concordar com isso, o nosso
trabalho/ intervenção sempre refletiu Qualidade por
isso sermos reconhecidos como tal na nossa comunidade e além-fronteiras, até porque muito antes já
tínhamos conseguido ser Entidade Certificada para a
Formação Profissional, pela DGERT.
Qualidade não são papeis, é muito mais, é sermos
humildes para perceber a necessidade de nos auto
avaliarmos, para corrigirmos ou melhorarmos os nossos procedimentos.
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[ Maria José Casaca ]

Os nossos serviços são dirigidos a Pessoas, mas fazemos melhor hoje do que em final dos anos oitenta e
nos anos seguintes?
Honestamente não me parece que a questão possa
ser de resposta imediata, pois a Pessoa, sujeito de cuidados, continua no Centro da nossa ação, tendo em
atenção valores e princípios de há muito reconhecidos
e valorizados.
Então o que mudou?
Mudou a nossa forma de olhar para o nosso trabalho, gerando evidências do mesmo.
O referencial da Qualidade e a sua aplicação deu
nome e caminho ao que se fazia.
Então perguntarão, não foi importante a Certificação
da Qualidade?
Foi sim, mas queremos mais, queremos continuar o
nosso processo de melhoria, que reforce a coesão
interna, a motivação e a capacidade crítica de avaliação num processo de intervenção/ação.
Não sou de saudosismos, mas nos últimos anos crescemos e este crescimento gera algumas “dores” e o
desafio está em saber encará-los e ultrapassar contando com todos, desde os Órgãos Sociais, aos Utentes,
Familiares, Colaboradores , Voluntários e Parceiros.
Aqueles que nos criticam e sugerem alterações são
fundamentais para o nosso crescimento de valor.
Hoje aguardamos a renovação da Certificação de
Qualidade pelo Referencial EQUASS, que não é nem
de alguns, nem para alguns é para a Misericórdia e
essa somos Todos, os que em cada dia entram portas
adentro e fazem a diferença na vida das Pessoas.
Trabalhar na e para a Misericórdia é um orgulho e
isto deve-se à Qualidade do Afeto que pomos nas nossas Ações.
Acredito que com o espírito que nos anima, em breve possa vir dizer: Renovámos a nossa Certificação de
Qualidade, até lá, vamos preparando as formas de
tornar possível a concretização de mais uma etapa no
nosso caminho de Melhoria Continua.
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No Lar de Acamados temos escritor!
[ Joana Carreira ]

Quando há cerca de 3 anos, nos chega um
senhor vindo do hospital de São José com um
diagnóstico arrasador, nunca imaginaríamos
que nos dias de hoje estaria recuperado e,
imagine-se, a lançar o seu novo livro.
Trata-se do Sr. António Ernestino de Lima
Rodrigues. Um escritor de policiais.
Depois de ter sido intervencionado, integrou
a ERPI – LGD para iniciar um processo de reabilitação. Foi um longo caminho até recuperar alguma autonomia, que lhe deu novamente a possibilidade de retomar alguns
hábitos, como o da escrita.
Nesta altura até um simples guardanapo de papel era perfeito para registar aqueles que viriam a ser alguns dos
contos que mais tarde publicou.

Achete, Azóia de Baixo e Póvoa de Santarém
por ter doado a sua biblioteca pessoal, composta por dezenas de milhares de livros.
É com um grande orgulho que partilhamos
esta experiência. É um caso de sucesso e que
prova, que enquanto estivermos vivos, independentemente da idade e de situações
adversas, conseguimos fazer coisas fantásticas. Tudo é possível!
Lima Rodrigues não fica por aqui e o novo
livro já está a ganhar forma!
Aguardamos…
Ver para crer…

Começou a pedir folhas e canetas. E
mais folhas e mais canetas… Estava
feliz! Sentia-se a renascer! Para além da
autonomia ao nível físico tinha recuperado a inspiração, como dizia alegremente a todos os seus amigos.
Foi com muito gosto que acompanhámos o lançamento do último livro
“A Casa Queimada” que coincidiu com
a homenagem feita no passado dia 28
de Abril pela União de Freguesias de
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COOPERAÇÃO ENTRE SERVIÇOS
. ERPI - Santarém & Cozinha
[ Ana Caetano | Cláudia Redol ]

Sabiam, ou alguma vez repararam, que na
Misericórdia o corte do feijão-verde é especial? Pois é, essa é uma tarefa que praticamente todos os utentes da ERPI - Santarém
adoram realizar.
Se entrar na nossa ERPI e lhe cheirar a campo e hortaliças, não se admire. Nós aqui
somos um espaço sempre disposto a cooperar. A entreajuda com a cozinha é uma maisvalia para ambos os serviços, mas para os
nossos utentes, em particular, é uma emocionante tarefa que faz agitar até os mais
“preguiçosos”.
A chegada do carrinho cheio de caixas com
hortaliças, por exemplo, é
tímida, mas basta uma
entrada na sala para que
todos se levantem, cheios
de coragem e conhecimento, e se dirijam à sala de
refeições. Munidos de tocas
e aventais, preparam o
espaço para a grande operação que ali irá decorrer.
Com a faca na mão, estão
prontos para começar.

não têm qualquer problema em mostrar.
Estas tarefas são tão importantes, as reminiscências, o continuar a fazer, mesmo durante a institucionalização. São formas de estimular, de envolver e promover a participação
ativa e interessada.
Atividades que lhes dizem algo, de forma
concreta, são mais participadas, promovendo
o sentido de pertença e utilidade.
Para além de tudo o que mencionamos
anteriormente, damos uma boa ajuda à
“nossa” cozinha que tem sempre tanto trabalho!

Para além dos comentários habituais sobre o tipo,
a cor ou a origem do produto, a conversa vai sendo
puxada
devagarinho…
mas, uma vez de vez em
quando, lá se faz ouvir uma
chamada de atenção para a
taça que, de tanta hortaliça
cortada/ arranjada, já está a
transbordar. São mestres
empenhados nesta tarefa e
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VIVA VOZ
O Centro de Dia da Misericórdia de Santarém
está a dar voz aos seus clientes e realizou hoje a
segunda sessão desta actividade.

[ Elsa Vargas ]

O grupo tem por objetivos:
- Constituir um grupo de autorepresentação da
resposta social;

No dia 11 de outubro de 2019 realizou-se a 2.ª
reunião de clientes com diretora técnica e uma
animadora para ouvir livremente os clientes sobre
assuntos do seu interesse, tais como: partilha,
sugestão de melhoria, comentário, algo sentido
como problema, reivindicação, história, etc…

- Promover o empowerment dos clientes/utentes;

Esta reunião é um espaço do cliente/utente,
onde se pretende dar a oportunidade a cada um
de se exprimir verbalmente, porque a linguagem
escrita ainda afasta a maioria dos nossos idosos
de se expressarem.

- Melhorar o relacionamento interpessoal entre
idosos.

E a ideia é conferir-lhes um momento onde lhes
é dada a oportunidade de expressão e a garantia
de que são ouvidos coletivamente, independentemente das medidas que se tenham de tomar
em virtude do que for escutado.

- Ser um espaço de partilha de ideias, reclamações
e sugestões na linguagem verbal;
- Fomentar a partilha construtiva e o espírito crítico nos idosos de Centro de Dia;

É de facto um grupo de autorepresentação da
resposta social, onde é potenciado o empowerment dos clientes/utentes, na certeza de que o
diálogo é a melhor maneira de qualquer pessoa se
sentir realmente pessoa, com direitos e deveres,
liberdade e humanamente apoiada.
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Programa de Intercâmbio Sénior
- VOLTO JÁ!

[ Maria Fragoso Marques ]

Ao abrigo do projeto Volto Já, a Santa Casa da
Misericórdia de Santarém recebeu nas suas instalações no passado mês de junho, um grupo de
utentes e animadoras da Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém. Era um grupo pequeno tendo em conta o número de utentes que têm
integrados nas suas respostas sociais, diga-se que
com magnificas instalações.
Foram recebidos por nós, na Misericórdia de
Santarém com todo o carinho e atenção. Visitámos com eles a Feira Nacional da Agricultura. Foi
bom conviver com seniores de outra Instituição,
eles manifestaram agrado à nossa receção e partiram com pena do tempo ser tão pouco. Mas, vale
mais pouco que nada!
Agora no passado dia 1 e 2 de Outubro, foi a vez
de sermos nós ao abrigo ainda do Projeto Volto
Já, a visitá-los.
Quero aqui deixar ao Sr. Provedor da Santa Casa
da Misericórdia de Santiago do Cacém e às pessoas que nela trabalham e nos receberam, como

só o povo do Alentejo sabe fazer, o nosso melhor
agradecimento… Foi uma viagem que nós jamais
vamos esquecer. Foram de um carinho e uma
atenção sem limites. Sentimo-nos honrados pela
maneira como fomos tratados. E isso ficou no nosso coração para sempre. Foi uma visita de retribuição que nos encheu a alma.
Depois de todo este esclarecimento falta uma
coisa muito importante, é falar das pessoas que
foram da Santa Casa da Misericórdia de Santarém
e entraram nesta aventura bem vivida. São elas:
Mariana e Belinha funcionárias do Centro de Dia. E
os utentes foram: Margarida Pinho, Alexandre Silva, Irene Rego e Maria Fragoso.
Era bom que este programa Volto Já, se alargasse a outras Instituições, assim haveria um convívio
alargado a um maior número de seniores…
Bem hajam pelo empenho e acolhimento.
A Santa Casa da Misericórdia de Santarém ficalhes grata, assim como nós os que tivemos o privilégio de ser por vós recebidos.
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Memórias de um passeio a Aveiro
[ Maria da Conceição Matos | Mesária ]

Às 07h13, do passado dia 31 de Julho p.p.,
na estação da Ribeira de Santarém, um Grupo
de 17 Voluntários, acompanhado da Técnica
Dra. Mafalda Monteiro, apanhou o comboio
intercidades com destino a Aveiro onde chegou cerca 10h00.
Aveiro é cidade há 250 anos sendo conhecida como a “Veneza” portuguesa. Tem cerca de
60 000 habitantes.
Os Voluntários deslocaram-se a pé, desde a
estação de comboios, até à IPSS “Florinhas do
Vouga” que funciona na área da infância. À
espera esteve a Responsável Técnica que,
após as apresentações, passou um filme com
informação sobre a Instituição. A visita terminou cerca das 12h30.
Com a panorâmica da cidade e da Ria de
Aveiro, como fundo, tirou-se uma foto do Grupo que a seguir se deslocou a pé para o restaurante onde decorreu o almoço em bom
convívio.
Após o almoço, o Grupo fez uma digressão
de barco na Ria de Aveiro, o que contribuiu
para a boa disposição de todos. Ficou-se com
uma ideia de recuperação das casas junto à
margem da Ria, bem como se avistaram as
salinas.

Seguidamente, caminhou-se por Aveiro para
se ficar com uma visão geral da cidade e visitar alguns monumentos, nomeadamente o
Museu de Aveiro – Santa Joana Princesa e a
Igreja da Sé.
Como não podia deixar de ser também foi
feito um périplo pelas melhores pastelarias
para provar, e comprar, os “ovos moles” típicos da cidade.
Satisfeitos e bem-dispostos os Voluntários
apanharam o comboio “Alfa” das 18h15 de
regresso a Santarém.
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Promovemos QUALIDADE de Vida
[ Andreia Fonseca ]

Nos dias 24 de Julho e 8 de Agosto foi dinamizada uma atividade destinada aos trabalhadores do Centro de Dia e do Serviço de Apoio
Domiciliário, com o objetivo de relacionar o
conceito de Qualidade de Vida com os serviços prestados nas respetivas Respostas
Sociais. Num primeiro momento, os participantes foram convidados a refletir sobre aquilo que é importante nas suas vidas e de que
maneira isso influencia a sua Qualidade de
Vida.
De seguida, a partir do contributo de todos
os participantes, foi possível construir uma
definição de Qualidade de Vida: “É a perceção
do indivíduo acerca do ambiente que o rodeia
e o impacto que esse ambiente tem na sua
vida, de acordo com as suas crenças, valores e
cultura.

Neste sentido, existe uma relação direta com
a concretização de objetivos pessoais, sonhos
e desejos, com o respeito pela individualidade
do ser humano (as suas expectativas, necessidades e potencialidades) e com a garantia de
acesso a serviços/cuidados especializados”.
Por fim, tentámos perceber de que maneira
contribuímos para a Qualidade de Vida dos
nossos clientes/utentes, com as atividades
que realizamos diariamente e que, por vezes,
estão de tal forma automatizadas que nos
esquecemos da sua intencionalidade.
Com isto, é possível afirmar que TODOS
somos promotores de Qualidade de Vida dos
nossos clientes/utentes, através do trabalho
que desempenhamos diariamente.
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Dia Mundial da Pessoa
com Doença de Alzheimer
[ Maria Machado ]

“Empresta-me as tuas memórias. Esqueci as
minhas, no virar da vida, entre o tempo e o
nada, num (quase) silêncio de quem já fui.
(….) Não me lembro do teu nome. Mas nunca, nunca me deixes esquecer que moras
dentro de mim. A minha memória és tu.”
Estas palavras, retiradas do poema de Graça
Alves, serviram de mote à comemoração do
Dia Mundial da Pessoa com Doença de
Alzheimer, na Misericórdia de Santarém.
E porque acreditamos que a informação é
um bem maior, realizámos, na Unidade de
Cuidados Continuados, uma exposição sobre

esta doença, transmitindo conhecimentos de
fácil acesso a cuidadores que diariamente
nos visitam e connosco interagem.
Paralelamente, as Terapeutas Joana Simões
e Maria Machado ficaram à conversa com
miúdos e graúdos sobre a doença de Alzheimer, numa experiência bastante enriquecedora que resultou num vídeo com mais de
650 visualizações.
Aproveitamos a tarde da leitura criativa,
promovido pelas Voluntárias, para abordarmos esta temática com os idosos através de
textos e poemas.

QUOTAS
Lembram-se os Irmãos, que ainda não efectuaram o pagamento da sua quota referente ao ano 2019 (e
anteriores), que o poderão fazer:
 Directa e pessoalmente na Secretaria dos Serviços Administrativos, nos horários de 09:00H/12:30H14:00H/16:00H;
 Transferência bancária para o IBAN: PT 50 0035 0726 00008681732 83, indicando o n.º ou nome de
Irmão;
 Enviar cheque ou vale de correio para o endereço morada abaixo indicado.
Santa Casa da Misericórdia de Santarém
Largo Cândido dos Reis
Apartado 23
2001-901 Santarém
Relembramos igualmente que o valor da referida Quota é de 12,00€/ano.
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A praxe passou por
S. Domingos
[ Eva Garcia ]

No passado dia 18 de Setembro recebemos
na Estrutura Residencial para Idosos de São
Domingos, um grupo de estudantes da Escola
Superior de Saúde de Santarém.
Não era um grupo qualquer, mas sim, os intitulados caloiros, acompanhados pelos elementos da Comissão de Praxes e pela Tuna
Académica “Arriba-Ó-Tunapikas”, futuros
enfermeiros que acharam por bem partilhar
connosco a oportunidade de “vivenciar” uma
praxe.
À hora marcada, lá estávamos nós para os
receber, no exterior da ERPI, um espaço agradável, para acolher meia centena de alunos.
Coube à Tuna Académica abrilhantar e animar novos e menos novos. Foi uma tarde bem
passada onde cantámos, dançámos, convivemos e pedimos “bis”…
Houve ainda espaço para que os futuros
enfermeiros pudessem conviver com os nossos clientes/utentes em amena cavaqueira.
Seguindo-se de um lanche, um pequeno
mimo, como forma de retribuir o envolvimen-

to dos estudantes para com os nossos clientes/utentes.
Queremos deixar o nosso OBRIGADA, aos
alunos da Escola Superior de Educação de
Santarém, pela atitude de partilhar um
momento da vida académica de grande relevância para cada um deles, com os mais idosos, tornando o dia diferente.
Desejamos a todos muito sucesso.
Bem-hajam!
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