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[ Mário Augusto Rebelo ]

Ilustres Irmãos e Irmãs,
Por decisão da Mesa Administrativa optou por substituir o Boletim trimestral
por uma “newsletter” na esperança de poder informar melhor e atempadamente as atividades da nossa Misericórdia de Santarém.
A partir deste número gostaríamos de Vos convidar à participação ativa, ou
seja que nos fizessem chegar as Vossas opiniões de forma a que com os contributos recebidos continuemos em cada dia a fazer mais e melhor.
Cordiais cumprimentos.

Recomeço...
Estamos de volta, agora numa forma diferente,
que queremos que seja mais acessível, para
comunicar convosco. Teremos uma periodicidade mensal para informar sobre a Misericórdia.
Mais do que quem somos é importante falarmos
do que fazemos e do que queremos fazer para
concretizar a Missão e alcançar a Visão da nossa
Instituição.
Somos mais de 1000 entre Trabalhadores, Voluntários e Clientes/utentes e seus Familiares, somos
uma grande família cujo funcionamento não
difere de todas as outras e portanto precisamos
de falar, entendendo este conceito da forma
mais abrangente possível.

[ Maria José Casaca ]

Tal como todas as outras famílias, as relações
alteram-se com o passar do tempo e é sobre isso
que iremos trabalhar, sobre como podemos
aprofundar, melhorar as nossas relações, para tal
o Vosso contributo é fundamental e indispensável. De que forma podem participar?
Aguardamos pelas opiniões, pelas sugestões,
pelos pedidos de esclarecimento, ou seja toda a
intervenção é possível e desejável, para melhorarmos o nosso funcionamento, para concretizarmos a nossa Missão em cada dia!

FEIRA DE OUTONO… Conseguimos!
No passado dia 26 de outubro, realizámos mais
uma Feira de Outono, com o apoio de fornecedores, voluntários e amigos da Misericórdia, e
claro com o esforço e empenho dos trabalhadores da Instituição. Todos nos mobilizámos para
planear, organizar e realizar esta Festa, sim porque se trata de uma Festa, onde se veem os amigos e partilhamos momentos de boa musica,
sobretudo de muito boa disposição e de agradável convívio, para alem de podermos provar e
comprar as doces iguarias da nossa Casa.

Tínhamos um objetivo: adquirir uma cama
banheira ou seja um equipamento que permite
às pessoas em situação de maior dependência
poderem tomar banho de imersão, sentindo-se
seguras e conseguimos o que pretendíamos
através pois apurámos no final do dia 2397,64 €.
É motivo de regozijo para todos nós que esta
atividade tivesse produzido tal beneficio, que
agradecemos a Todos(as) os envolvidos, foi mais
um passo na senda da melhoria da qualidade
dos serviços da Misericórdia.
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O elixir da juventude

[ Mário Marcos ]

Eureka! Eureka!
Sempre jovens!
Cientistas Portugueses descobrem forma de reverter o
envelhecimento celular!
Há dias os mídea fizeram eco
de que dois cientistas portugueses, utilizando ratinhos,
haviam conseguido, o que a
humanidade espera desde que
o homem tomou consciência
de que a vida terrena era finita,
ou seja, os abençoados portugueses conseguiram reverter,
nos simpáticos roedores, o
envelhecimento das células.
Ao ler as parangonas dos jornais e ao ouvir na
rádio e na televisão, logo intui que estava,
enfim, descoberto o tão desejado elixir da
juventude. De ora avante, daqui para a frente e
para o futuro, ninguém mais será idoso!
Ao ler e ouvir mais atentamente a notícia, que
muito me interessava, já que também já sou
idoso, pude absorver que tal descoberta poderia ser muito mais lata, porque nos trará, maravilha das maravilhas, por exemplo, a solução
para resolver muitas doenças e porque ao rejuvenescer as células podem-se evitar os transplantes e desta forma aliviar os pacientes dos
sofrimentos inerentes a tais intervenções cirúrgicas.
Claro que, um dia em que o desejo se transforme em realidade, as “bibliotecas” que os cérebros dos mais idosos preservam deixarão de
existir. Seremos sempre jovens e com larga
experiência de vida e muito sabedores.
E como “o sonho comanda a vida”, por favor

deixem-me sonhar, qualquer dia, quem diria, a
Santa Casa da Misericórdia de Santarém deixará de ter respostas sociais na área da anciania e
passará apenas a ter apoios na área da juventude.
A cidade de Coimbra deixará de ter o exclusivo
do Portugal dos Pequenitos. Santarém, todo o
nosso Pais e o Mundo serão daqueles que são
os melhores de nós, as Crianças e também dos
adultos, mas sempre jovens!
Esta fantástica notícia e novidade fazem-me
entender melhor uma outra que há dias foi
anunciada e que refere que em Portugal a natalidade voltou a baixar no ano de dois mil e
dezassete. Mas para quê mais crianças se todos
nós o vamos ser!? Ou será que seremos idosos
mas com aparência de jovens?
Mas como a esperança é a última a morrer, a
ver vamos!

QUOTAS
Lembram-se os Irmãos, que ainda não efectuaram o pagamento da sua quota referente ao ano 2018 (e anteriores), que o
poderão fazer:
 Directa e pessoalmente na Secretaria dos Serviços Administrativos, nos horários de 09:00H/12:30H-14:00H/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, nº17
Apartado 23
2001-901 Santarém
Relembramos igualmente que o valor da referida Quota é de 12,00€/ano.
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A prestação de cuidados na
Unidade de Cuidados Continuados
[ A Equipa da Unidade de Cuidados Continuados ]

O que são os cuidados continuados
integrados? Segundo o Sistema Nacional de Saúde são cuidados de convalescença, recuperação e reintegração de
doentes crónicos e pessoas em situação de dependência. Estas intervenções integradas de saúde e apoio
social, visam a recuperação global, promovendo a autonomia e melhorando a
funcionalidade da pessoa dependente,
através da sua reabilitação, readaptação e reinserção familiar e social.
A Unidade de Cuidados Continuados
Integrados da Santa Casa de Misericórdia de Santarém, existe na tipologia de
longa duração e manutenção. Como o próprio
nome indica admitimos utentes onde o objetivo
maior é proporcionar qualidade de vida, dando
conforto e bem-estar, principalmente, através da
manutenção das capacidades remanescentes.
A nossa Unidade é constituída por diferentes
profissionais (Médico, Assistente Social, Enfermeiros, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Técnica de Nutrição e Dietética, Psicóloga e Auxiliares
de Ação Médica), que trabalhando em equipa contribuem para a melhoria do estado de saúde dos
utentes ou para a manutenção das suas capacidades retardando o aparecimento de outras complicações.

A Unidade recebe utentes a partir dos 18 anos e
com vários níveis de dependência associados, o
que implica uma avaliação das suas capacidades e
a forma como estas interferem no desempenho
das atividades de vida diária. A intervenção é personalizada, sendo cada utente abordado de forma
individualizada, respeitando as suas opções de
vida, não esquecendo a integração da família
(quando existe), em todo este processo.
Os cuidados vão de encontro à satisfação das
necessidades da pessoa, tendo em conta todas as
suas dimensões, quer física, como psicológica e
emocional.

“ … A ninguém oferece dúvida que as Santas Casas foram e continuam a ser um espelho da alma
portuguesa, melhor dizendo, um traço de união entre todos os homens que pretendem espalhar
o ideal de Cristo e fazem da sua vivência uma verdadeira comunhão de almas.
No discurso sabido e consabido - mas que vale sempre a pena reler - que Almeida Garrett fez na
Câmara dos Passos, em 10 de Fevereiro de 1854, o grande escritor definiu as Misericórdias, numa
forma literária que eu creio inultrapassável, e disse assim, definindo as Misericórdias: «Temos em

Portugal uma instituição que nos honra, que tem sido louvada, invejada por todos os povos, que é
a melhor instituição que eu conheço, que nasceu com a Monarquia ou antes, veio à luz na sua
fidelidade e robustez, que a acompanhou por todas as partes do Mundo, que a seguiu aos mais
remotos confins do Globo, onde ela foi levar a Cruz e a civilização, o Evangelho e o comércio, a
liberdade e as suas colónias, em nenhum pais da terra há instituição superior, nem igual”.
- Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão, VI Congresso Nacional das Misericórdias Portuguesas, (Actas), Évora, 1996, pág. 49-50.
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Trabalhar na Misericórdia..
[ Natália Godinho ]

Atualmente estão vinculados à Misericórdia
de Santarém 260 trabalhadores por conta de
outrem. Destes, 229 têm contrato por tempo
indeterminado, 30 têm contrato por tempo
incerto e 1 tem contrato a termo certo.
A antiguidade média dos trabalhadores é de
11 anos, sendo que 37 trabalhadores já completaram 22 anos de antiguidade e 33 traba-

lhadores já ultrapassaram os 25 anos de trabalho na Instituição.
Nesta 1ª edição da nossa newsletter o Departamento de Recursos Humanos pretende
homenagear os homens e mulheres que ajudaram e continuam a ajudar a construir esta
Instituição, com o seu esforço e dedicação. A
todos bem hajam!

Admissão

Antiguidade

Trabalhadora Serviços Gerais II

24/12/1972

46

António José Lopes Monteiro

Encarregado Geral II

01/06/1974

44

10

Joaquim Victor Sobral Marcelino

Porteiro II

24/01/1977

42

11

Francisco Costa Moço

Técnico Administrativo Principal

27/05/1975

43

12

Joaquim Reis Felicíssimo

Encadernador/Dourador Principal

01/07/1980

38

14

Sérgio Paulo Sá Pereira

Porteiro II

01/02/1983

35

15

José Luís Pires Mota

Diretor Técnico Estabelecimento

20/02/1984

34

16

Nuno Pedro Godinho

Encarregado Geral II

17/02/1986

32

17

Lina Maria Anacleto Ramos Carvalho

Tec Auxiliar Serviço Social Principal

01/02/1987

31

18

Raquel Madalena Pereira

Auxiliar de Ação Médica II

01/01/1988

30

21

Francisco Fernando Silva

Trabalhador Serviços Gerais II

01/01/1989

29

23

Ernestina Maria Felizardo Carvalho

Operador de Lavandaria II

15/01/1989

29

24

Maria Natália Silva Durães Godinho

Diretora Coordenadora RH

13/02/1989

29

25

Ilda Maria Godinho Cravina Chagas

Ajudante Lar/Centro de Dia II

01/03/1989

29

26

Isabel Maria Marçalo Queijeiro

Encarregada de Sector II

01/05/1989

29

29

Maria José Jorge B Gomes Casaca

Coordenadora Geral

15/08/1989

29

N.º

Nome

Categoria

3

Virgínia Gonçalves Santos

4

Continua na página seguinte...
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Trabalhar na Misericórdia..
[ Natália Godinho ]

31

Maria Manuela Caria Xavier

Animadora Cultural II

01/01/1990

28

32

Maria Tereza Dias Silva

Ajudante Acão Educativa II

01/01/1990

28

33

Eva Maria Mendes R Pascoal Garcia

Animadora Cultural Principal

01/01/1990

28

34

Ana Cristina Rasteiro Garcia

Prefeito(a) Principal

01/01/1990

28

38

Maria José Sousa Silva

Ajudante Lar/Centro de Dia II

12/02/1990

28

39

Maria Odete Pedro S Almeida Luis

Diretora Técnica Estabelecimento

12/02/1990

28

40

Rosinda Maria M Gomes Amendoeira

Ajudante Acão Educativa II

12/02/1990

28

41

Ana Maria Jesus Piedade Menino

Encarregada de Sector II

12/02/1990

28

42

Cristina Fátima M G Espirito Santo

Ajudante Lar/Centro de Dia II

12/02/1990

28

47

Guiomar Ferreira Fernandes Carreira

Ajudante Acão Educativa II

01/01/1991

27

48

Emilia Maria F Augusto Aranha

Ajudante Acão Educativa II

01/02/1991

27

49

Ana Cristina Teixeira Jorge

Ajudante Lar/Centro de Dia II

16/01/1992

26

50

Deolinda Maria M Pereira Guilherme

Prefeito(a) Principal

16/01/1992

26

51

Luísa Isabel Santos Lourenço

Ajudante
Domiciliário II

16/01/1992

26

53

Martinha Jesus Santos Pereira Boné

Encadernadora/Douradora
Principal

01/02/1992

26

54

Maria Fátima D F Santos Rodrigues

Trabalhadores
Gerais II

Serviços

19/11/1992

26

57

Paula Cristina Pereira Vitorino

Assistente
Principal

Administrativo

01/12/1992

26

Ao longo dos anos e, diariamente, todos tem
contribuído para a concretização da Missão da
Instituição “Agir concertada e integradamente
na comunidade que a envolve, melhorando as
condições de vida da sua população, prestando, criando e desenvolvendo serviços nas
áreas social e da saúde adequados às necessidades das pessoas/indivíduos e promovendo

Familiar/

a solidariedade, a qualidade de vida e a dignidade humana.”. Norteados pelos valores institucionais: justiça; ética, solidariedade, equidade e qualidade, que se constituem como
âncora da Instituição, na medida que é através
deles que transmitimos solidez, tranquilidade
e fidelidade à Instituição.
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A SIOSLIFE - Centro de Dia
[ A Equipa do Centro de Dia ]

No mês de Setembro/2018 foi instalado um
equipamento inovador denominado SIOSLife
no Centro de Dia que está também, acessível
à utilização de outros seniores integrados
noutras respostas sociais da Instituição.
Este equipamento de avançada tecnologia
visa a estimulação cognitiva, motora e social,
a melhoria das relações interpessoais e o
aumento da inclusão social através de atividades (jogos, desenho, leitura de notícias online,
entre outros) ajustadas a cada pessoa.
O software da SIOSLife permite personalizar o
perfil de cada pessoa em função das suas
necessidades, potencialidades e interesses.
Este software foi desenvolvido a pensar nos
diferentes públicos e nas suas características
específicas, uma vez que é de fácil utilização
(intuitivo, através de símbolos e cores) e tem
adaptação ergonómica o que permite o ajuste
do equipamento para pessoas com mobilidade reduzida dos membros superiores e/ou
inferiores).
Um dos grandes investimentos da
SIOSLife é no campo da inclusão social,
possibilitando o contacto do cliente
com a sua família e amigos, através de
videochamada, fotografias, mensagens
de vídeo e desenhos.
Deste modo, são fornecidas um conjunto e ferramentas de comunicação,
interação e acompanhamento do dia-a
-dia do cliente.
Com isto, o SIOSLife é um recurso muito importante para integrar a população sénior da Instituição nas novas tecnologias, aproximando-os das novas
gerações do mundo atual.
O SIOSLife surge então, como uma ótima ferramenta para intervir de acordo
com os seus gostos, interesses e características específicas, promovendo-lhes
qualidade de vida.
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