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MENSAGEM DO PROVEDOR

EDITORIAL

[ Mário Augusto C. H. Rebelo ]

Concluído mais um trimestre vivido com grande intensidade e cheio de atividades
é o momento de pararmos, para o descanso das férias de verão, onde teremos a
oportunidade de nos prepararmos para enfrentar os desafios que se avizinham com
o início do novo ano letivo, quer para as crianças, quer para as suas famílias.
A Misericórdia de Santarém, deseja a Todos(as) que ao longo do ano desenvolveram a sua atividade com empenho e esforço, para que no dia-a-dia fossem satisfeitas as necessidades e expetativas dos Utentes e Famílias, que agora possam usufruir
da sua própria família, tão importante no apoio que lhes dá ao longo do ano.
Obrigado, por continuarem a ajudar a Misericórdia a ser uma Instituição, cuja Visão
é a de ser referencia a nível local, regional e transnacional.

As nossas notícias...
[ Maria José Casaca ]

É curioso verificarmos quanta informação se
divulga para que Todos(as) acompanhem a atividade da Misericórdia e mesmo assim, fica tanto
por dizer, e mais, não sei se conseguimos transmitir a riqueza do nosso quotidiano, pois acho
que os nossos relatos ficam muito aquém do
que se vive nesta Casa.
Falamos de Pessoas em diferentes etapas da sua
vida, com diferentes necessidades e vivências
com impacto que deixa marcas, as quais precisamos de respeitar, de adequar a nossa resposta às
necessidades e expetativas de cada um e ainda
das suas famílias, quando existem, ou substituilas quando ausentes.
Às vezes parecem-nos tarefas hercúleas, com o
envolvimento de muitos profissionais, outras
vezes tudo parece simples e pouco exigente,
como dizia a nossa Irmã Pepa: “não há dias
iguais nem pessoas iguais todos os dias…”
Mulher sábia!
Há que simplificar procedimentos, há que estarmos atentos aos sinais que cada um emite.
Como? Olhando “com os olhos de ver”, ou seja,
vermos as diferenças, proporcionar os cuidados
à medida e não esquecer nunca a importância

do toque, que gera conforto, apazigua e tranquiliza, mas isto não se refere só aos que cuidamos,
diz respeito a Todos(as) nós que trabalhamos
nesta Casa, que precisamos de nos cuidarmos e
também da mão do outro ou o sorriso tranquilizador do nosso colega, sobretudo nos momentos em que nos sentimos mais vulneráveis.
É tão bom, termos a garantia de que não estamos sós, que o nosso trabalho é valioso e nos
valoriza humanamente, mas que só Todos(as)
juntos, conseguimos dia após dia concretizar a
nossa Missão!
Boas Férias!
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Igreja da Misericórdia e Igreja de Jesus Cristo
- Estatística de Visitantes

[ António Monteiro ]

As sociedades modernas, altamente industrializadas e
com estratégias comerciais fortemente agressivas
necessitam cada vez mais de alternativas lúdicas onde
os cidadãos possam descomprimir do stress imposto
pelas leis do trabalho, da rápida aceleração das capacidades de resposta e mesmo pela vertiginosa forma de
viver, daí que, como forma de descompressão, procurem várias propostas de lazer e de turismo, onde se
incluem, muito naturalmente, os espaços museológicos, religiosos e outros.
Santarém, além das festividades próprias da cidade e
dos eventos temáticos, comparticipa para este cenário
de ocupação turística, com os seus monumentos, as
suas igrejas. Nesse particular, a cidade é detentora de
onze igrejas (algumas delas fechadas), sendo certo que
a Santa Casa da Misericórdia contribui com duas delas:
a Igreja da Misericórdia e a Igreja de Jesus Cristo.
Estas duas igrejas, revelaram-se uma vez mais, no passado ano de 2018, verdadeiros espaços museológicos,
de grande valor artístico em arte sacra. Na verdade, é
toda a forma de arte que tem cativado e conduzido um
significativo número de visitantes quer nacionais, quer
estrangeiros, a estes espaços de culto. E tem sido no
contexto da sua promoção e divulgação, que a Santa
Casa da Misericórdia desde 2004, vem publicando
anualmente a estatística dos seus visitantes.
Assim, em 2018, tivemos um total de (7.524) visitas,
repartidas por (7.053) na Igreja da Misericórdia e (471)
na Igreja de Jesus Cristo, a que corresponde uma
média de 25 visitantes por dia útil. Registe-se que, o
número de pessoas que entram nestes espaços para

fazerem as suas orações, não consta das estatísticas.
Manteve-se a natural maioria de visitantes de cidadania
portuguesa (4.141), secundados por visitantes de cidadania espanhola (644), inglesa (613), francesa (541),
brasileira (432), alemã (175), americana (172), italiana
(91), canadiana (74), belga (66), holandesa (35), filipina
(15), irlandesa (11), ucraniana (8), eslovaca (7), indiana
(6), estónia (5), polaca (4), chinesa (3, japonesa (2), e
austríaca (1).
O mês de maior afluxo de visitantes foi Julho na Igreja
da Misericórdia com (781) visitantes, e na Igreja de
Jesus Cristo (86). O mês com menor registo de visitas
foi Janeiro na Igreja da Misericórdia (371), e na Igreja de
Jesus Cristo (11). Assim, no conjunto das duas igrejas, o
mês de maior afluxo foi Julho com (867) visitantes e o
mês de menor frequência foi Janeiro com (382).
Estes números, comparados com os valores de 2017
reflectem uma acentuada descida no número de visitantes (menos 1611), o que nos leva a interrogar acerca
das razões que estarão por detrás destes fluxos turísticos. Houve apenas, menos visitantes nas Igrejas da Santa Casa, ou em contrapartida, houve menos visitantes
em todos os monumentos de Santarém?
Segundo conseguimos apurar, nos últimos anos, os
números de visitantes baixaram, o que significa menos
visitantes em Santarém. Também sabemos que os
vários constrangimentos orçamentais não têm permitido alargar a contratação de mais colaboradores, isso
leva a que, se continue a receber muitas manifestações
de desagrado pelo facto de algumas das igrejas em
Santarém estarem fechadas, facto que lamentamos.

Estatística de Visitantes 2010 - 2018
IGREJA DA MISERICÓRDIA

IGREJA DE JESUS CRISTO

ANO

1º trim.

2º trim.

3º trim.

4º trim.

VISITANTES

Média
Mensal

2018

1310

2094

2113

1536

7053

587

33

96

258

84

471

39

2017

1435

1959

2656

2007

8057

671

168

337

456

117

1078

89

2016*

-

-

283

1238

1521

380

-

-

-

-

-

-

2015

656

967

915

1349

3887

971

385

251

358

411

1405

351

2014

1285

1750

1820

2695

7550

1887

763

484

706

802

2755

688

2013

1262

1909

2129

2387

7679

1919

409

553

756

767

2485

621

2012

1469

2214

1682

2039

7404

1851

773

811

958

642

3184

796

2011

2087

3123

4015

2707

11932

2983

1364

1492

1821

2380

7057

1764

2010

1972

3460

2951

2810

11193

2798

1565

1509

1179

2088

6341

1585

TOTAL de

1º trim.

2º trim.

3º trim.

4º trim.

VISITANTES

Média
Mensal

TOTAL de

* Os valores reportam-se ao período de Setembro a Dezembro dado que as igrejas estiveram encerradas de Janeiro a Agosto,
tendo reaberto ao público a 1 de Setembro.
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Ações de Formação promovidas pela
Santa Casa da Misericórdia
[ Leena Silva ]

No passado mês de março
e abril decorreu a ação de
formação certificada pela
Misericórdia de Santarém
“Cuidados Paliativos –
Cuidar do Doente em Fase Terminal” em parceria
com a ACES Lezíria – Equipa Comunitária de
Suporte em Cuidados Paliativos. Esta ação de formação contou com a participação da equipa de
enfermagem do ACES Lezíria e de profissionais
qualificados da Misericórdia de Santarém
(Psicomotricista; Terapeuta Ocupacional; Psicólogas). Participaram diversos profissionais da Misericórdia de Santarém que prestam cuidados a clientes/utentes com necessidades de cuidados paliativos.
Foi objetivo desta ação de formação sensibilizar os
profissionais para uma prática centrada na pessoa
como forma de promover a dignidade humana e
qualidade de vida dos doentes em fim de vida e
seus familiares/cuidadores, bem como refletir
sobre a prática diária, de forma a explorar os recursos, experiências e áreas de melhoria pessoal de
cada um dos participantes.
No passado mês de março
e abril decorreu a ação de
formação
certificada
“Saúde, Família e Comunidade: Doenças Infecto
Contagiosas;
Primeiros
Socorros; Doenças Mentais” em parceria com o
Hospital de Santarém; a Farpa – Associação dos
Familiares e Amigos do Doente Psicótico; ARSLVT
– Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, I.P.
Esta ação de formação foi aberta à Comunidade e
contou com a participação de formandos externos
e formandos da Misericórdia de Santarém.
No mês de maio e junho
decorreu a ação de formação certificada pela Misericórdia
de
Santarém
“Higiene e Segurança Alimentar: Boas Práticas” destinada a trabalhadores
(as) do Serviço de Nutrição e Alimentação.

Foi objetivo desta ação de formação capacitar os
formandos para a execução de tarefas em conformidade com as normas de HACCP em vigor, relativas ao seu contexto de atuação, e permitir compreenderem o seu contributo na complexidade
dos processos de garantia da qualidade do serviço
de nutrição e alimentação.
Esta ação de formação foi ministrada pela Nutricionista Cátia Inácio da Misericórdia de Santarém
e contou com a presença do Eng.º José Campos da
empresa Diversey numa das sessões, para esclarecimento de dúvidas na aplicação dos produtos de
limpeza.
No passado dia 06 de
junho de 2019 realizou-se
na Misericórdia de Santarém o workshop “Cuidar
em fim de vida: luto preparatório e luto antecipatório” promovido pela Servilusa – Agências Funerárias. Este workshop teve
como objetivo dotar os profissionais da Misericórdia de conhecimentos específicos sobre o luto
preparatório e o luto antecipatório, bem como
sensibilizar para o confronto entre o cuidar em fim
de vida e as necessidades do doente ou idoso.
Contou com a participação de 15 formandos das
respostas sociais: Serviço de Apoio Domiciliário,
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas – São
Domingos; Estrutura Residencial para Pessoas Idosas – Lar de Grandes Dependentes e Unidade de
Cuidados Continuados “Hospital de Jesus Cristo”.

Próximas Ações de Formação

 Referencial EQUASS: operacionalização dos
princípios de qualidade.
 Gestão das Viaturas – no transporte e apoio a
idosos.
 Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida –
da teoria à prática.
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8º ANIVERSÁRIO da UCCLDM
- “Hospital de Jesus Cristo”
[ Vanessa Gomes | Maria Machado ]

No dia 1 de Junho a equipa da Unidade de Cuidados Continuados - Hospital de Jesus Cristo, comemorou o 8º aniversário deste serviço.
A preparação deste dia começou com a decoração da sala, organização do espaço e das atividades.
Iniciámos as comemorações com um almoço convívio entre os utentes e posteriormente entre funcionários. Após o almoço a “Scalabituna” animou a nossa tarde, com uma apresentação de algumas das
suas músicas, o que proporcionou uma interação entre utentes, funcionários e os elementos da Tuna.
Seguiu-se o cantar dos parabéns e a degustação de um lanche, confecionado pelas colegas do Serviço
de Nutrição e Alimentação.
Terminámos com uma homenagem aos enfermeiros, que colaboraram com a nossa equipa nos últimos
anos e que saíram para abraçarem novos desafios.
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1ª CAMINHADA SOLIDÁRIA da
MISERICÓRDIA DE SANTARÉM
[ DT’s Anciania & Saúde ]

As respostas sociais da Anciania e Saúde, no âmbito do Plano de Atividades aprovado para 2019,
promoveram a 1.º Caminhada Solidária da Misericórdia de Santarém, evento que resultou na satisfação de todos os participantes.
A caminhada iniciou-se no edifício Sede da Misericórdia de Santarém. Durante o percurso marcámos presença nalguns monumentos da Instituição
e identificámos os edifícios com respostas sociais
dedicadas à Anciania & Saúde, como forma de
divulgar à Comunidade o Património Institucional
e a nossa Intervenção Social.

cia de Segurança Pública e pela Câmara Municipal
de Santarém.
Contou desde a sua génese com o apoio de quem
caminha habitualmente, os Pace-makers de Santarém. Contou ainda, com o patrocínio de fornecedores e parceiros, nomeadamente: Essity, Ortobest, Ótica Alain Afflelou e com o Instituto de
Emprego e Formação Profissional / Centro de Formação Profissional de Santarém.

A Caminhada Solidária terminou na ERPI de S.
Domingos, com um lanche convívio e com a colaboração da instrutora Lúcia Marlene, que nos proporcionou momentos de descontração e de relaxamento.

O objetivo de divulgar a nossa marca,
“Misericórdia de Santarém” foi conseguido, para
além da atividade em si contribuir para o aumento
da qualidade de vida, saúde e bem-estar dos participantes e ter constituído um bom momento de
confraternização entre colaboradores, reforçando
a coesão interna e a interação com voluntários,
familiares e a Comunidade que aderiu.

A atividade foi autorizada publicamente pela Polí-

Esperamos rever-nos no próximo ano!
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COLÓNIA DE FÉRIAS 2019
- MONTE GORDO
[ Elsa Vargas ]

A Misericórdia de Santarém promoveu em junho,
uma colónia de férias em Monte Gordo, com o
apoio da Fundação Inatel.
A Colónia de férias destina-se essencialmente aos
clientes seniores, mas está aberta a familiares e
amigos. Contribui para manter/aumentar a qualidade de vida dos participantes, interfere positivamente no seu bem-estar físico e emocional, contribui para o aumento da sua autoestima, na maneira como se relacionam com os outros e aumentam
a sua participação social.
Participaram este ano 24 pessoas, 2 trabalhadoras
de Centro de Dia, 2 voluntários, 4 amigos do Centro de Dia, 13 clientes de Centro de Dia, 1 cliente
de Serviço de Apoio Domiciliário, 2 familiares de
clientes de Centro de Dia. De sublinhar o apoio e a
generosidade incondicional do casal de voluntários Maria Graciete e Fernando Martins como participantes e colaboradores ativos e incansáveis em
todas as atividades.

Durante os períodos mais serenos, compromisso
assumido desde a partida, beneficiámos da praia
nos períodos da manhã, confraternizámos com o
grupo de jovens nadadores salvadores, mais por
iniciativa de um deles, o Paulo Calvinho que merece aqui uma distinção e uma palavra de apreço,
quer pela sua conduta, quer pela maneira alegre e
divertida com que apoiou e aproximou jovens e
idosos, em contexto de praia.
Sempre à procura de experiências inovadoras…
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VOLTO JÁ!
- Santiago do Cacém
[ Elsa Vargas ]

A Misericórdia de Santarém acolheu este mês,
seniores da Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém ao abrigo do Projeto Volto Já - Programa de Intercâmbio Sénior, uma parceria entre
o Instituto Politécnico de Santarém, Instituto Politécnico de Beja e várias Instituições.
Acompanhados de 2 técnicas, 4 idosos de Santiago do Cacém puderam apreciar em conjunto com
7 idosos do nosso Centro de Dia e 2 colaboradoras, a cidade de Santarém com o apoio da Câmara
Municipal de Santarém, conviveram e tomaram as

suas refeições em conjunto, pernoitaram no Centro de Acolhimento para Peregrinos e desfrutaram
de um dia na Feira Nacional da Agricultura.
A partilha foi sempre acompanhada pelos técnicos
responsáveis do Projeto que connosco conviveram e acompanharam as atividades.
Na troca de saberes e canções fez-se destes dois
dias a divisa da confraternização e alegria, quer de
quem foi recebido, quer de quem recebeu: “-Volto
Já!”
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INOVAR A MÚSICA
A Orquestra Sons e Tons da Misericórdia de Santarém é composta, atualmente, por cerca de 25
clientes das diferentes Respostas Sociais e por Animadoras e Terapeutas da área da Anciania.
Este grupo foi fundado em Setembro de 2016 e,
nessa altura foi feito um Plano de Conceção e
Desenvolvimento de Projetos de Inovação, onde
ficaram desenhados os objetivos e as ações a
implementar ao longo do projeto.
O grupo foi realizando ensaios, participou em
espetáculos e foi convidado a atuar em diversos
momentos festivos. A participação nesta atividade
promove o aumento da autoestima e da motivação, sendo a alegria e o empenho notórios.
Analisando os resultados do projeto, com base na
Escala de Fumat (mede diferentes dimensões da
Qualidade de Vida), é possível afirmar que os obje-

[ Mariana Silva ]

tivos definidos têm sido cumpridos e as metas
atingidas.
Um dos grandes objetivos da Orquestra é a promoção do convívio e partilha entre clientes das
várias respostas sociais, o que tem vindo a
demonstrar efeitos positivos a nível do Bem-Estar
Emocional, das Relações Interpessoais e da Inclusão Social.
Por outro lado, a estimulação cognitiva e motora
estão bem presentes, em movimentos que requerem estruturação rítmica e coordenação dos
membros superiores. Tudo isto tem contribuído
para a manutenção do Bem-Estar Físico e do
Desenvolvimento Pessoal.
Em suma, é um projeto bem definido, com resultados muito favoráveis e com relevante impacto na
Qualidade de Vida dos clientes.
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