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MENSAGEM DO PROVEDOR
Irmãos e Irmãs,
Após o ano que agora terminou, é tempo de
Vos desejar um Feliz e Prospero Ano de 2019!
Acabámos o ano promovendo melhorias amigas das Pessoas, mudámos as nossas instalações, tornando-as mais funcionais, para a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, n.º 1
onde os Irmãos (as) poderão visitar para conhecerem.
De igual modo estamos a preparar as instalações do antigo laboratório do hospital, no primeiro andar das instalações do Centro de
Apoio a Peregrinos onde iremos acolher estudantes guineenses que vêm estudar em Portugal. Esta parceria que celebrámos com o ISLASantarém irá possibilitar alojar nesta primeira
fase 36 estudantes de ambos os sexos.
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[ Mário Augusto Rebelo ]

Falando também em obras de adaptação iremos remodelar as instalações do Largo Cândido dos Reis n.º2 A, para uma “Casa de Autonomia”destinada aos jovens do Lar dos Rapazes
que estejam em condições, no seu processo de
desenvolvimento, poderem beneficiar deste
apoio institucional.
Também a nossa Praça de Touros “Celestino
Graça” vai ser objecto de beneficiação com pinturas e outros arranjos de modo a que na corrida agendada para as Festas da Cidade possa
decorrer como é desejo de todos nós.
Estas são as iniciativas para o primeiro trimestre de 2019!
Continuamos a contar com Todos(as), neste
percurso de melhoria continua na Misericórdia!
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E É NATAL...

[ Maria José Casaca ]

Na Misericórdia fazemos Natal em cada dia que
aqui vivemos, em cada dia que entramos as portas desta penta secular Instituição dedicada ao
serviço da Comunidade, fazemos a diferença na
vida daqueles que nos procuram.
Como diz o poeta: ”… Natal é quando um
homem quiser…” Então no nosso dia-a-dia procuramos concretizara mensagem do poeta e
fazemo-lo através dos cuidados que prestamos e
que vão de encontro às necessidades identificadas por cada Utente, por cada Família ou seja
por cada Pessoa!

qualidade das instalações do Atendimento de 1ª
linha interna, fizemos Natal!
E vamos continuar assim, com a ajuda de Todos
(as) os que nos interpelam, procuram ou simplesmente nos desafiam, rumo a um futuro de
consolidação da nossa Missão!
Bom ano de 2019!

Apesar da idade trabalhamos numa Organização
flexível, organizada e adaptada aos tempos e às
caraterísticas da sociedade atual, com respostas
sociais com o selo da Certificação de Qualidade,
conforme o Referencial EQUASS, num constante
movimento de adaptação a um real exigente e
desafiador que nos levou neste final de ano a
mudar as instalações dos Serviços Administrativos e Financeiros, com entrada atual no primeiro
portão da Avenida dos Combatentes permitindo
assim que as pessoas que se dirigem a estes serviços possam estacionar o seu veiculo adequadamente enquanto estão nas nossas instalações,
ou seja aumentámos a acessibilidade interna e
externa da Misericórdia, fizemos Natal!
Também no Atendimento Social fizemos obras
de conservação, aumentando o conforto e a
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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.

Anotada na ERC
- Entidade Reguladora para a Comunicação Social
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E se fosse o Pai Natal...
[ Pré-Escolar e Jardim de Infância - “Os Amiguinhos” ]

O Natal é um momento mágico, cheio de presentes e cor, de brilho e amor! Ninguém vive
mais intensamente o Natal do que as crianças. É
o cheiro a doces quando acordamos de manhã,
o barulho da família reunida. Os risos, a espera
inquieta pelo Pai Natal…
As portas das salas da Creche e do Pré-escolar
levam-nos a sonhar, a relembrar a nossa infância.
É um mundo da fantasia onde tudo pode acontecer!
E se, de repente, lhe perguntassem “Se tu fosses
o Pai Natal…” ou “O que é o Natal?”, qual seria a
sua resposta? Entre risos e surpresa, perguntamos a algumas das crianças das salas dos 4 e 5
anos do nosso Pré-escolar…
S. (5A) – “Dava brinquedos às crianças. Dava um
livro ao pai e um perfume à mãe. Gosto do Natal
porque eu gosto de receber prendas.”
C. (4A) – “Eu dava prendas aos meninos e dava
comida às renas. Eu gosto muito do Natal. É
colorido e com luzes.”
M. (5A) – “Dava presentes a todas as pessoas.
(“Como é que conseguias dar os presentes a
todos só numa noite?”) - Tinha um pó mágico
que fazia os presentes ficarem mais pequenos e
mais rápido.

M. (4A) – “Dava prendas aos meninos. A minha
mãe ia buscar papel e embrulhar as prendas.
Gosto do Natal porque é um sentimento.”
M. (5A) – “Dava presentes aos meninos e meninas de todo o mundo. E se os meninos dessem
cenouras, dava às renas. E comia as bolachinhas
e bebia o leitinho de todos os meninos. Levava
um trenó cheio de presentes. O Natal é giro, dão
presentes.”
T. (4A) – “Dava os presentes aos mais pequenos.
Vou a casa de cada um. O Natal é um sentimento
de pessoas que estão à espera do Pai Natal.”

R. (4A) – “Ia dar prendas aos amigos. Ia dar no
saco. As árvores de Natal têm bolinhas e estrelas. Eu gosto!”

F. (5A) – “Eu entregava muitas prendas e miminhos às crianças. Ele vai pela chaminé e é muito
rápido. O trenó é super rápido. O Natal é ser amigo e dar muito amor e carinho às crianças e aos
adultos.”

G. (5A) – “Dava presentes às pessoas que gostavam de presentes. Tinha um gorro que fazia
magia para eu dar ao mesmo tempo. O Natal é
fixe e eu gosto do Natal.”

P. (4A) – “Dava presentes a todos, entrava por a
chaminé. O Pai Natal dá muitos presentes aos
meninos que não têm brinquedos. Gosto do
Natal porque tem muita neve!”

O natal é giro porque ficamos em família.”
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I Exposição de Presépios e
Mercadinho de Doces de Natal
[ Ana Caetano ]

Pela primeira vez a Santa Casa da Misericórdia de
Santarém foi palco de uma exposição de presépios,
a ideia surgiu e ninguém a quis deixar escapar.
Tendo como objetivo fomentar a participação ativa
da população idosa e a promoção de um convívio
interinstitucional saudável, a Misericórdia colocou
mãos à obra e envolveu as diversas instituições de
apoio a idosos do concelho de Santarém. IPSS´S,
Misericórdias e lares privados, quiseram todos participar neste projeto que se formou e completou com
a imaginação e criatividade de cada um.
Tivemos presépios mais modernos, feitos em esferovite, corda, e materiais recicláveis; tivemos presépios mais tradicionais, concebidos a partir das tradicionais figuras; e tivemos presépios completamente
fora do dito espectável, em que as instituições utilizaram pedras e troncos de árvores.
Queremos agradecer a todas os profissionais das
instituições que participaram e que tornaram esta
ideia numa realidade de sucesso, ajudando a divulgar o seu trabalho e o das organizações de economia social com valência de apoio à pessoa idosa.
Ainda numa versão inicial, a exposição teve lugar na
sala de formação 2, nos dias 5 e 6 de Dezembro, e
pôde ser visitada pela comunidade em geral.

Os presépios estavam dispostos de forma a serem
visíveis e apreciados por todos aqueles que os quisessem admirar.
Mas como estamos em altura de Natal, e há doces
que só sabem bem nesta época, criámos um Mercadinho de Doces de Natal acompanhado de uma
venda de produtos realizados na Misericórdia.
Os doces, na sua maioria confecionados pelos colaboradores das diversas respostas da Instituição fizeram as delícias de todos aqueles que os degustaram. Sonhos, coscorões, tronco de Natal, broas,
bolo-rei, e outros tantos, de abrir o apetite.
Obrigada a todos os colaboradores e fornecedores
que, de forma voluntária, contribuíram para uma
mesa digna da quadra em que nos encontramos.
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FESTA DE NATAL
[ Maria Machado ]

O Espírito do Natal chegou! As ruas estão decoradas,
as luzes brilham com mais intensidade, respira-se
vida nas ruas da Cidade e nos caminhos da Misericórdia de Santarém. Não é apenas um momento de
dar e receber presentes, mas, principalmente, de
reflexão e valorização dos verdadeiros valores cristãos: paz, amor ao próximo, harmonia, caridade, solidariedade.
E se há tradição que se cumpriu foi a realização da
nossa Festa de Natal que aconteceu no passado dia
14 de Dezembro na Casa do Campino.
Espalhámos magia de Natal, decorámos o Palco,
contámos com a presença do Pai Natal e fizemos
entoar cânticos natalícios.
Os Pais dos meninos da Creche e Jardim de Infância
juntaram-se a nós com uma bela banca de mimos de
Natal e com uma presença assídua e sempre enternecedora aquando da atuação dos seus filhos.

Este ano, a juntar às atuações dos Nossos meninos
da Misericórdia, contámos com a bela atuação dos
utentes da APPACDM – grupo Roda Viva, finalizada
com uma emotiva mensagem de Natal.
Um especial agradecimento aos colegas que tornaram esta Festa possível, quer na organização, decoração, apresentação, arrumação, logística de transporte e claro à Autarquia que nos cedeu o espaço, da
Casa do Campino.
A todos os Utentes, Funcionários, Voluntários, Pais e
Familiares, que de qualquer forma contribuíram para
que a nossa Festa se realizasse com o sucesso que
lhe foi atribuído, o nosso “muito obrigada”.
Para o ano queremos cumprir novamente a tradição,
contando com a participação de todos. Até lá, votos
de um ano de 2019 repleto de muitos sucessos profissionais, muita saúde e muitos momentos felizes!
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Comemoração do Natal
no Apoio Domiciliário
[ Equipa do Serviço de Apoio Domiciliário ]

É Natal, e mais uma vez os utentes do Serviço de
Apoio domiciliário podem contar com a nossa presença nas suas casas, nesta época natalícia para
além de mantermos o apoio prestado nos dias 25
de Dezembro e 1 de Janeiro, promovemos a participação dos utentes que reúnem condições para
sair de casa nas mais diversas festividades promovidas ao longo do mês de Dezembro, sendo elas a
Festa de Natal da Instituição, a Eucaristia de celebração do Natal e um Jantar de Natal dinamizado
pela equipa de trabalhadores do SAD onde não
falta boa disposição e o quentinho da família
Misericórdia.

A todos os nossos utentes, aos seus cuidadores e
familiares, aos nossos voluntários e amigos desejamos um BOM NATAL E UM FELIZ ANO 2019!

Para todos os que não podem vir comemorar connosco a nossa equipa leva um pouco de Natal até
ao domicílio durante toda a quadra…
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O Natal na ERPI - S. DOMINGOS
- A perspetiva da Animação
[ Mariana Inácio ]

Neste Natal, a ERPI de São Domingos, é o presente
a ser desembrulhado… este foi o nosso mote para
todas as atividades e decorações que fomos
desenvolvendo ao longo de um mês e meio.
Quem entra pela porta principal da casa, pode
encantar-se com músicas de Natal e ver a nossa
especial árvore com todos os rostos de quem nela
habita e trabalha, pode deliciar-se com a nossa
“casinha de chocolate” e com os vários espaços e
portas decorados com o contributo de funcionários e clientes/utentes.

sentidos e a importante e especial presença dos
familiares e amigos.
Para nós o Natal e o trabalho com idosos só faz
sentido se forem envolvidos todos os intervenientes, funcionários e família, só assim será possível
fazer Natal 365 dias por ano!

O envolvimento, a participação e a motivação de
todos, para que a “nossa casa” ficasse quentinha e
acolhedora, culminou com uma Tarde em Família,
marcada por sorrisos, lágrimas de alegria, abraços
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