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Mário Augusto C. Henriques Rebelo 

O PRO VEDO R 

 
 

 
Ao inicia r o terceiro  m and at o gos ta ria de  part ilh ar 

com To dos o s Irmã os, Clientes /Uten tes, Colabora do- 

res  e  Leitores  do  Boletim  I nform ati vo  o  meu  senti- 

mento de g ran de h onr a em c ont inu ar a se rvir a Mi se- 

ricór dia com o Pro vedo r. 

Est a ins titu ição pent asecula r, merece todo o nos so 

esforço  e  dedicaçã o,  por is so reforç o os meus  vo tos 

de com promi sso para d ar c ont inui da de a os pro jectos 

já inic ia dos, por f orm a a elev ar bem al to o bom n ome 

da Miseric órd ia de Sa nt arém e de to da a I rman da de. 

Dirijo ain da uma pa lav ra de a preço e gr ande amiza de 

a  To dos  os  Ir mão s,  que  se  vo lun ta riar am  a  pres tar 

mais este serviço, d isponi biliza nd o-se a pa rtil ha r este 

qua drién io fazend o pa rte d os Ór gão s Soc iais. 

Neste   novo  ma nd ato   de  qua tro   ano s  desejam os 

que venha a ser paut ad o pela con tin uid ade e reforço 

das polític as soci ais já im plement ad as e  também  da 

concretizaç ão d a melho ria d as con dições  das i nst ala- 

ções e da vi da de  To da a po pul ação c arenci ad a quer 

de  bens  ma teria is,  psic oló gicos   ou  espi rit uais,   por 

forma   a  man ter   o  escr upulos o  cum primen to   das 

Obr as de Misericó rdi a. 

Da mesma forma q ue Nossa Senh or a das Misericó r- 

dias com  o seu ma nto azul cobre t odo s o s ca rencia- 

dos, t ambém es ta Mesa A dmini str ati va se re veste do 

mesmo  espíri to  de  pro tecção  e  tudo  fa rá  para  q ue 

poss amo s    a uxili ar    c on dign amen te    aq ueles    q ue 

necessitem do noss o a poio. 

Neste  trimestre  conc luímo s as o br as de  remo dela- 

ção d a cozi nh a e d o a rmazém q ue des de 1996 agu ar- 

dav am  melho r oport uni da de  par a tal.  Dot ad o ag ora 

de um espaço o rg aniza do de aco rdo c om a legisl ação 

em    vigo r    e    de    no vos    e qui pamen tos    de    fri o/ 

congelaç ão  permi te-nos  aumen ta r  a  qu alid ade  das 

condiç ões de tr abalho e con sequen temente a pres ta- 

ção de  serviços  n uma per speti va de  Mel hori a Conti- 

nua. 

 
 

Demos  igu almente  i nício  à execução  das me did as 

de  auto pr otecçã o  e  adq uirim os  mai s  uma   viat ur a, 

tra nsfor ma da pa ra tr an spo rt ar,  em  simultâ neo,  sujos 

e  limpos  devi dame nte  acon dicio na dos  e  sepa ra dos 

de acordo com as no rma s inerentes aos process os de 

Contr olo de Infeçã o. 

Na Assembleia Ger al a pr ov ámos  as Co nta s referen- 

tes ao exercício  de  2015 e  as alterações  ao s Regula- 

mentos das Res pos ta s Soci ais / Valê ncias. 

Apro veito  pa ra  Vos  recor dar  que  n o próxim o mês 

de Maio  decorrer ão a s celebrações  do 516º Aniversá- 

rio d a Miser icór dia o nde  ter ão lu ga r alg uns even tos 

par a os qu ais apelo à Voss a par tici paçã o: no dia 5 o VI 

Fór um  de  Econ omia  Soci al,  ded icad o  a o  tema  Da 

Gestã o de  Recurso s Hum ano s à Gest ão de  Pesso as . 

Nos  dias  a bert os  às  vi sit as  da s  respo st as  socia is  da 

área da A ncia nia a 11 e às da I nfâ ncia a 21. A encer rar 

as festi vid ades, ser á celebr ad a a Euca rist ia de Ação de 

Graç as presid id a pelo Senho r Bis po. 

A Festa d a Amizade  realiza r-se-á no dia 3 de Junho; 

esperamo s n ão só  a v oss a presenç a ma s ta mbém  a 

divu lgaç ão des ta j un to d os vo sso s ami gos. 

Para tod os estes even tos, esto u certo, q ue cont are- 

mos com a presença de To dos os Irm ãos. 

Bem  Hajam  pel o  apoi o  manifes ta do  em  toda s  as 

ocasiões! 

http://www.scms.pt/
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COMEMORAR CADA DIA... 
 

Editori al  1 [ Maria José Casaca ] 
 

Comem or ar c ada dia ...  2 

 
Comb ate ao a band ono escol ar e. ..  3 

 

 
UCCLDM - “Hospit al de Jesus Cristo”. ..  3 

 
Dia da Mul her na Miseri córdi a de San ta rém  4 

 
Carn av al I nter- Respost as Soci ais  4 

 
Poetas d a Noss a Terra  5 

 
Seja Diferente / P revina o Acidente  6 

 
27º  Anivers ári o  do   Cent ro  d o  Di a  e   do 

Serviço de Apoio Do mici liári o  
7 

 
Centro de Apoio a Peregrin os  8 

 
 

Desafios na Inter venç ão  8 

 
 

Centro de Rec ursos  9 

Iniciám os um ano e com o qual que r 

crianç a    que    se    desenvol ve    par a 

acrescent ar  ma tur id ade  à  su a  vi da, 

assim ac on tece na Mi sericór dia. 

Os an os suce dem-se  e  os 516  que 

este  ano   comemo ramo s,  remetem- 

nos par a a g ra ndi osid ade desta O rg a- 

nização e par a o respei to que ela n os 

impõe,   pela   diferença   que  f az  n as 

noss as vid as e como  com  ela vam os 

tam bém  crescendo  e  to rna nd o-n os 

mais  for tes,  mais  ca pazes  mas  t am- 

bém  mais   humil des,  pois  enten de- 

mos  q ue  somos,   c ad a  um  de  n ós, 

uma  peque na  peça  nest a  en gren a- 

gem  que   nem  sempre   n os   parece 

estar  t ão  bem  olea da  como  desej a- 

ríamo s! Mas desen ga nemo-n os,  po is 

os ano s,  o tra bal ho,  a fideli dade  a os 

princ ípi os,  e  valores  sem  n unca  per- 

der de vis ta a Mis são remetem-no s à 

necessida de  de  que  cada  u ma  d as 

ações   qu oti dia na s,   que   buscam    a 

sati sfaçã o   dos   q ue   nos   pr ocur am, 

Brinc amos c om as respost as e con- 

vida mos  a co nfirm ar  qu and o vêm  a 

Port uga l e  visit am  a  Mise ricór dia,  as 

experiência s são até hoje um m otiv o 

de  orgul ho e  um  desafio  à con tin ui- 

dade. 

Nem  sempre  é  Quaresma,  a segui r 

vem uma Pásc oa que n os ac alen ta e 

dá  forç as   para   co nti nua rmo s,   par a 

nos aju da r a a gr adecer fazerm os pa r- 

te dest a g ran de F amíli a q ue é a Mise- 

ricór dia    de    Sa nt arém,    on de    cad a 

utente,  col abo ra dor,  volu nt ário,  fo r- 

necedor /patr ocin ado r   e   s obretud o 

os  Irmã os  nos  res po nsa biliza m  pelo 

futur o! 

Tod os som os impor tan tes,  eu diri a 

fund ament ais par a a ument ar a pr oje- 

ção da nos sa In sti tuiç ão! 

Comemoram os   di as,   como   o   d a 

Mul her ou os a niver sári os das respo s- 

tas s ociai s e  até  o s no sso s an ivers á- 

rios,  pois  est a Cas a é  de  Pesso as  às 

Obr as de Misericórdi a 
-  Sofrer as injúri as co m p aciênci a 

10  sejam o óleo facili ta do r do movi men- 

to  in terven tiv o,  coeren te  e  corret o 

quai s se  dá a máxi ma a tenção,  t am- 
bém  po r iss o este  a no a 5  de  Maio, 

no VI Cicl o de Conferênci as em Ec o- 
Vaivé m - Ocean ário  11 

 

 
Novos  Órg ãos Soci ais | 20 16-2 019  12 

 

 
Consignaç ão de 0 ,5% do IRS  12 

que  esta In sti tuiçã o desempen ha n a 
Comuni da de em que se insere. 

Às   vezes,   no   â mbi to   das   nos sa s 

parcer ias  t ran sn acion ais,  em  que  os 

objeti vos   s ão   sempre    a pren der   e 

divu lga r,  ou  sej a  a pren dermos  c om 

tod os os q ue são diferen tes de nós e 

divu lga rmo s a  açã o d a  Miseric órd ia, 

por acréscim o a no ssa terr a, o noss o 

nomia Soci al o tema é: Da Ges tã o de 

Recursos  Huma nos à Ges tã o de Pes- 

soas .      Con vid ámo s     profis sion ais / 

académic os c redencia do s par a a bo r- 

darem   a  tem ática   referid a,   pois   é 

noss o  entendi mento  q ue  só  cuid a- 

mos   bem   do s   clien tes/uten tes   se 

cuida rmos  ig ualmen te bem  dos pr o- 

fission ais  e  dos  vol un tári os  pa ra  os 
   país,  c uja  his tóri a se  co nta  em  cad a 

Miseric órd ia e partic ula rmente n a de 

San ta rém,  os  nosso s  pa rceiros  col o- 

cam-no s q uase sem pre um a quest ão: 

quai s  se  realizou  mais  um  cur so  de 

formaç ão:  Ser   V olu ntá rio   na  Açã o 

Socia l   cujo encerra mento  decorrer á 

tam bém em Maio. 
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EXEC UÇÃO GRÁFICA 

Antóni o J. L. Monteiro 

 é mesmo verda de que têm mais de 
500 anos ? 

É  uma  d úvi da  per tinen te,  não  s ó 

par a v ali darem o n oss o in glês (lí ngu a 

oficial  a ssumi da  nos  Pr ojeto s),  mas 

sobretu do   par a  tent arem   pe rceber 

como  é  possí vel,  um a  o rga nizaçã o 

ter ta nto s an os. 

Fica o co nvi te,  venha  até  à  Miseri- 

córdi a,   nã o  só   em   Maio,   m as   em 

qual quer   dia   e   encon tra rá  sem pre 

um  de  nós pa ra o aco lher e  agra de- 

cer a visit a! 
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PESSO A CO LECTIVA DE UT ILIDADE P ÚBLICA 

D.R. Nº 46 - 1ª SÉRIE - D.L. Nº 119/83, 25-2 

http://www/


3  

 

Combate ao abandono escolar  e promoção 

do emprego e da empregabilidade dos jovens: 

matérias preocupantes que a Misericórdia de 

Santarém debaterá com parceiros Europeus! 

 

 
 

 
[ Ana Barroso ] 

 
Os cas os  de  aban do no escol ar  sã o 

aind a m uit o expressiv os em Por tu gal, 

tal com o o n úmero  de  NEET (jo vens 

que   n ão   tra ba lha m,   nã o   est ud am 

nem   frequent am   q ual quer   tipo   de 

formaç ão)  é  preocu pan te  no  debate 

pú blico  em  ma téria s  de  emprego  e 

inclus ão soc ial. 

Nos meses de A br il e Maio, a Miseri- 

córdi a de  Sa nt arém  par tici par á a tiv a- 

mente  em  dois encon tr os de  parcei- 

ros eu rope us com o objet ivo de refle- 

tir s obre  as es tra tégi as  precon izad as 

nestes  d omíni os,  a  parti r d a  par tilh a 

de    conhecimen tos    e    experiênci as 

entre   a s  o rga nizações   e/o u  ou tr os 

ato res-cha ve represen ta dos. 

Res pon d to y our NEETs!  é um pro- 

jeto   coor dena do   pela   o rg anizaç ão 

hún gar a    Or szág os    KID     Egyes ület 

(OKIDE)  e  v isa  a c ons truç ão  de  um a 

cart a aber ta a en dereçar  à Comiss ão 

Eur opeia, desc riti va d as reflexões d os 

par tici pan tes   so bre    a   eficácia   d as 

princ ipais  li nha s  de  in tervenç ão   no 

domín io  da s  polí ticas  de  pr omoç ão 

do  emprego  e  da  em preg abi lid ade 

dos j oven s.  O encon tro  de  parceir os 

decorrer á em A bril, em Debrecen. P or 

sua   vez,   Eras mus+:  a   to ol   ag ains t 

Ear ly Scho ol Lea vin g tem como pri n- 

cipal o bjeti vo prom over a par tilh a de 

boa s  prá tica s  na  Eur opa  no  que  se 

refere    ao    comba te    ao    aban do no 

escolar  e,  simul ta neamente,  reforç ar 

a  ca paci da de  de  tr abalh o  em  rede 

entre    or ga nizações    eu ro peias    que 

intervêm nes te domí nio. So b coo rde- 

naçã o  d a  o rg anizaç ão  i tal ian a  Per E- 

sempio,  irá  rea lizar- se  um  encont ro 

de  pa rceiros  em  Mai o,  em  Palermo, 

onde os pa rtici pa ntes terã o opor tu ni- 

dade  de  com par ar  meto dol ogi as  de 

intervenç ão  e  i dentific ar  bo as  prá ti- 

cas replic áveis  aos n íveis loc al, naci o- 

nal e inter naci ona l. 

Mai s info rmaç ões so bre o s Pro jeto s 

e/ou ativ id ades a real izar, ser ão div ul- 
g a d a s       n a       pá g i n a       P a r c e r i a s / 

Partnersh ips     no      site     da     SCMS 

(www.scms.pt). 
 
 
 

UCCLDM - “HOSPITAL DE JESUS CRISTO 
Infor matiza processos  individuais dos utentes 

 
 

 
[ Mónia  Couto ] 

 
 

Atra vés  dos  reg ist os  é  possí vel  ter 

um   con heciment o   a br an gente    do 

estad o de sa úde,  bem com o da e vo- 

lução o u n ão d o uten te. A po ssibilid a- 

de  de  ter acesso  facilit ad o aos reg is- 

tos d os técnic os com  quem tr abalh a- 

mos  em   parceri a,  melh ora   a  noss a 

capac ida de   de    atu açã o   per an te   o 

utente q ue cuid amos. 

Os regis tos, pa ra a lém de um a ferra- 

menta   fun dame ntal,    co nsti tuem    o 

espelho   do   nos so   tra ba lho.   A ssim, 

qua nto  m ais  com pleto s  e  person ali- 

zados  eles fo rem, mai s t ra ns parênci a 

há em to do o process o. 

A Equi pa  de  Enferm agem  da  UCC, 

to  é  uma  realid ade.  Realid ade,  que 

acabou  po r  se  esten der  a  t od os  as 

áreas técnica s q ue tr abalh am n a UCC. 

Assim,  atu almen te existe  um  proces- 

so  vi rtu al  de  cad a  u tente,  segu ro  e 

impos sível de det ur par. P rocess o este 

acessível    a   co nsul ta   em   qu al quer 

gabinete, des de q ue o técnico  tenh a 

a aut orizaç ão par a aceder. 

Est a   no va   meto dol ogi a   permi tiu- 

nos    a perfeiçoa r    a    capacid ade    de 

espelha r   o   tr abalh o   de   excelência 

realizad o  com  os  n osso s  ute ntes.  O 

fácil acesso a os técnic os q ue conn os- 

co  tra ba lha m,  mas  q ue  nã o  detêm 

espaço  físico  na  estr utu ra  da  Unid a- 

de,  melhor a a  ar ticul açã o ent re  pro- 

fission ais   e    permi te    um    proces so 

const an temente at ualiz ado. 

O o bjetiv o de t odo s na Mi sericór di a 

de  Sa nt arém,  é  fazer sem pre  m ais e 

melhor em pr ol d os q ue cuida mos. 

Chegar sempre mais além, é o nos- 

so lema! 

pela mã o da Enfermeir a Inês Pied ade 

iniciou  uma n ova et apa na enferm a- 

gem  da  Mi sericó rdi a de  Sa nta rém,  a 

realizaçã o de regis tos info rma tiza dos. 

Tu do começou  como  u m  sonh o que 

se torno u po ssível g raç as ao t ra bal ho 

tot almente    desen volv ido    pelo    Sr. 

Ferna nd o Pied ade,  a  quem  desde  j á 

expresso  o  me u  a gr adeciment o  em 

nome de to da a eq uipa d a Un id ade. 

O son ho da info rma tizaçã o do pro- 

cesso de enfermagem  nes te momen- 

QUOTAS 
 
Lembram-se os Irmãos que ainda não efectuaram o pagamento da sua quota referente 
ao ano de 2015(ou anteriores) que o poderão fazer directa e pessoalmente na Secretaria 
dos Serviços Administrativos ou enviando a respectiva importância através de cheque 
ou vale de correio para o endereço abaixo indicado. 

Relembramos igualmente que o valor da referida Quota é de 12,00 /ano. 
 

 
Santa C asa da Misericórdia de Santarém 

Largo Cândido dos Reis, nº17 

Apartado 23 

2001-901  Santarém 
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DIA DA MULHER na Misericórdia de Santarém 
 

 
O Dia 8  de  Março  de  2016,  data em 

que se c omemor a o Dia In tern acion al 

da  Mulher,  t rouxe  à  Miseric órd ia  de 

San ta rém  um a  á rvo re  col ori da  que 

perma necerá  n a  memó ria  de  quem 

aderiu,  preencheu  e  se  dive rtiu  com 

esta inici ati va. 

O desafio  era si mples:  con str uir um a 

árv ore o nde  to das par ticipássem os e 

deixássem os   a   nos sa  m arca,   co mo 

símbo lo do esfo rço e  dedic ação  com 

que tr abalh amos  dia riamen te. Parti n- 

do da premis sa de que  jun tas som os 

mais for tes, tod as as mul heres pr ocu- 

rar am o seu n ome n a á rvo re, escolhe- 

ram um a cor e deix ara m a su a semen- 

te. 

No   fim   de    deixarm os   a   semente, 

colhemos  o  fru to,  co mo  símbolo  de 

retor no d o tr abalho  e  empen ho di á- 

rio. 

Uma   delicio sa   maçã,   pers on alizad a 

com  o  nome  de  ca da  um a  da s  214 

mulheres  que t odo s os di as dão vid a 

a  esta  Cas a  e  fazem  a  diferença  no 

mund o  de  c ada  pess oa  que  t ocam. 

Afinal, TODA S, temos a opor tu nid ade 

de  deixar  a  m arc a,  por  o nde  pass a- 

mos e reforç ar a esper anç a n um am a- 

nhã melh or. 

Como  disse  um  dia  Ma dre  Teresa  de 

Calcutá,   o   que  fazemos  po de  ser 
um a go ta no ocean o, m as sem ela o 
ocea no seri a meno r.  

[ Cláudia Redol  | Filipa Gameiro ] 

 
 

CARNAVAL Inter-Respostas Sociais 
 
 
[ Joana  Simões | Maria Machado ] 

 
E mais um Carn av al pass ou  

Este  ano  foi  festeja do  no  di a  8  de 

Fevereiro.    Co ntu do,    a    prepa raç ão 

deste   dia   começo u  uns   di as   a ntes 

com a deco raçã o de má scar as gi ga n- 

tes po r  par te  d os u tentes  da s v ári as 

Respos tas   Socia is   de   Inter namen to 

(Unid ade  de  Cuid ado s  Con tin ua dos, 

ERPI-L ar  de  Gran des  Dependen tes  e 

ERPI de  San ta rém), par a decor ar um a 

sala d o Sa nt arem Ho tel que no âm bi- 

to de  um prot ocol o com  a Misericó r- 

dia  de  San ta rém  disponi biliza  a  sal a 

onde  decorreu  um B aile de  Másc ar as 

no dia 5 Fevereiro e com a confecção 

dos fa tos que os u tentes ir iam u sar. 

Foi  um  di a  ba st ante  di verti do,  em 

que ute ntes, técnic os e v ári os col abo- 

rad ores   der am   asa s   à   imag inaç ão, 

despi ram  as  s uas  fa rd as  e  vestir am 

aqui lo q ue  gos tar iam  de  ser po r um 

dia. No Ca rn ava l, tu do é  pos sível  a 

UCC foi o palco que recebeu os uten- 

tes da ERPI --- LGD e ERPI de Sant arém 

e onde atur ar am indí gena s, um gra n- 

de gru po de cozi nheiro s chefe, pesca- 

dores,  hav aia nas,  gla di ado res,  fazen- 

deiras  entre   muit as  out ras  per son a- 

gens  que ao s om de mú sica diver ti- 

da dera m  o seu pezinho  de  danç a

ou mãozi nha,  res peit an do as c apaci- 

dades de cad a um. 

À festa  não  falt ar am  a s r abana da s, 

bem  dou ra din has,  feita s com  to do o 

amor e cari nh o pa ra a doç ar o l anche. 
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Poetas  da Nossa Ter ra - VI Encontro de poetas locais 
Autor convidado:  Diogo Venâncio Godinho 

[ Andr é Vital ] 

 
No pass ad o dia 12 de março  algu ns 

jovens  do La r dos R apazes  e  do CAT 

1.º  passo   pa rtici pa ram  n o  encon tr o 

de poet as (Poeta s d a Noss a Ter ra - V I 

Enco ntr o de  poetas  l ocai s),  que  teve 

luga r  n a   Sal a  de   Leitu ra   Berna rd o 

San ta reno. 

Os  jove ns  j á  ha via m  an tecipado  e 

prepara do  a  su a  par tici paç ão  com  a 

const ruç ão de poemas alu siv os a o di a 

do   pai,   à  mu lher  e   amig os.  As sim, 

neste   dia,   os   seus   tr abalh os   fora m 

apresen ta dos   com   gr an de   suces so. 

Est a   pa rtici paç ão   deix ou- nos   o rgu - 

lhoso s, que r os joven s, que r a Miseri - 

córdi a de Sant arém. 

No  evento  pa rtici pa ram  os  jo vens 

Hu go, Bru no, Joã o, Ricar do e Letíci a. 

As  a present ações  e  s aud ações 

foram feitas pel a Senho ra Vice--- Presi- 
dente  da C MS,  Dr a.  Sus an a Pita  Soa - 

res que a gra deceu e enalteceu a par - 

ticipação   e  represen taç ão   da  Sa nt a 

Casa d a Mi sericór di a de Sa nt arém. 

Com o desenr ola r do even to e com 

umas   dezenas   de    poet as   loc ais   a 

declama rem os seu s poemas, os nos - 

sos   jo vens    aut ores   for am   fica nd o 

mais ner vos os e mais en vergo nh ad os. 

Quan do  cheg ou  a  alt ura  de  mos tra - 

rem  a  s ua  veia  poética  su rpreende- 

ram e muit o os presentes,  inc lusi ve o 

aut or  convi da do  (Diogo  Ven ânci o  --- 

Vencedor   do  Concu rso  Naci on al  de 

Poesia  e  Ficçã o).  Depois  das  perfor - 

mances  mais jo vens  da sal a,  dos elo- 

gios,  d os incen tivo s,  e  da apreciaçã o 

das o br as liter ári as escri tas  por es tes 

petizes,  a mai or  delícia  foi  ver com o 

os  pró pri os e  os  que  com  eles vi ve- 

ram este momen to (coleg as da ca sa), 

estav am felizes e orgul hoso s. 

O evento cont ou ai nd a com a pa rti- 

cipaç ão  d o  cor o  d o  Círcul o  Cult ura l 

Scal abi ta no  que  foi  ha rmo nizan do  o 

evento  co m  t rechos  su aves  e  s ubli - 

mes. 

Foi um a ta rde  bem  pas sa- 

da, num a mbien te diferente, 

com  poesi a,  músic a,  la nche 

e oferendas. 

A Biblio teca de San tarém e 

a  Câmara  de  San tarém  ofe- 

receram   ai nd a  a   ca da   um 

dos n oss os par ticipan tes, um 

livro,     u m     cader no,     um a 

caneta  e uma pen, c onferi n- 

do  no  fin al  um  di plom a  de 

par tici paçã o a c ad a um  do s 

noss os jo vens. 

Resta-n os  a gr adecer  o  con vite  por 

par te  da  Dr a.  Luís a  Cotrim  (Diret or a 

da  Bibliotec a  Mu nicipal)  e  à  Técnica 

de Biblio teca Rita Neves que em mui- 

to têm  ajud ad o e  contribuíd o par a o 

espólio  que está a ser a nga ria do par a 

o  Lar  do s  Rapazes  e  CAT-1.º  Passo, 

que  vai   desde   li vr os,  enciclo pédi as, 

dicion ári os, a jorn ais di ári os e revista s 

da mo da,  de ar tig os cien tíficos, en tre 

outr as. 

Quero  ain da en altecer  e  agr adecer 

o tr abalh o d as educ ad or as q ue aj uda - 

ram  n a co nst ruçã o d os tex tos e  que 

estão sem pre dis po níveis pa ra a jud ar. 
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SEJ A D I FE R EN T E 

P R EV IN A O AC I D E N T E 

 
 
 
 
[ Mónia  Couto | Maria Machado ] 

 
No  dia  31  de  Março  celebro u-se  o 

Dia Naciona l do Doente  com  AVC.  O 

serviço   de   tera pia   oc upacio nal   d a 

UCCLDM-  Hos pit al   de   Jes us   Cris to  

elabo rou   um a  exposiç ão,   in titu lad a 

Seja mais rá pid o que um AVC , onde 

se  pode   aprender  m ais,  est ar  i gu al- 

mente alert a pa ra est a pro blemátic a. 

A  expo sição  deco rreu  no  át rio  de 

entra da d a Uni da de  entre  os dia s 18 

de Ma rço e 1 de Abril de 2016. 

O dire tor c línic o d a  UCC,  a equi pa 

de enferma gem e a técnica  de  nut ri- 

ção e dietética, por sua vez, orga niza- 

ram um a sess ão de ra streio s g rat uit os 

à populaç ão d a cida de  de  San tarém, 

que decorrer am neste mesmo dia, no 

WSh oppin g,   entre   as   10hora s  e   as 

14horas. Es tes r ast reios tiver am co mo 
objeti vo se nsi bilizar a populaç ão par a 

a impo rt ânci a da prevenç ão d o AVC. 

A prevenção  pass a por con hecer e 

contr ola r os fa tores  de  risco  a ssoci a- 

dos  ao  A VC.  Foram  estes  fa tores  de 

risco q ue foram ras trea dos, n omead a- 

mente,  a av aliaç ão d a glicémi a ca pi- 

lar, d o Ín dice de Ma ssa Co rpora l (IMC) 

e da tens ão ar teria l. 

Com a sensibilizaçã o d a po pul açã o 

par a o cont rol o da su a saú de é possí- 

vel mino rar  a inci dência  do A VC.  De 

acor do com  a Direção  Geral  de  Sa ú- 

de,  em  2014,  existiram  cerc a  de  20 

mil episó dios de AVC. 

Para além de con hecer os fa tores de 

risco    é    tam bém    fund ament al    ter 

conhecimen to so bre o que é um AVC, 

os sin tom as e o pós A VC. 
 

O que é um AVC 

Um  AVC  é,  an tes de  ma is,  um  Aci- 

dente   V ascul ar  Cerebral,   o u  seja,  é 

uma pato logi a as socia da a alter ações 

nos  v aso s  d o  cérebr o.  Es tas   alter a- 

ções  podem  ser de  2  ti pos:  is quémi- 

cas    e    hemorrágic as.    As    primeir as 

implic am  uma reduç ão no fluxo  sa n- 

guíneo  cerebr al.  Es te  fluxo  é  impor- 

tan te po rque  permite t ra ns por tar até 

ao   cérebro   o xigéni o   e   n utrie ntes 

essenciais     ao    fu ncion ament o    d as 

células   que   o  co nsti tuem.   Se   esse 

fluxo  é  reduzido  ou in terrom pi do,  as 

células cerebrais deixam de receber 

esses elementos essenci ais e ac abam 

por mor rer. As al terações  hemor rá gi- 

cas   corres pon dem   a   alteraç ões   da 

permeabilid ade    dos   v as os   sa ng uí- 

neos  cerebra is  ou  mesmo  a  r uptur a 

dos mesmos,  ass im,  há saíd a de  san- 

gue  desses  vas os  pr ovoc an do  a  for- 

mação de um agl omera do de san gue 

que   comprime   as   es tru tu ras   cere- 

bra is, alter an do o seu f uncio namen to. 

Quan do   is to   aco ntece    as   funções 

desempenh ad as pelo  gr upo de  célu- 

las q ue morreu  per dem-se e o indi ví- 

duo   tem  aq uilo   a  q ue  se  cham am 

sinai s neu roló gico s, ou seja, ma nifes- 

tações d as a lter ações dess as mesm as 

funções. 
 

Sin toma s de um A VC 

Estes  c arac terizam- se  por f ra queza, 

formig ueiro  ou  dimin uiçã o  d a  fo rça 

na face, no braço o u na pern a de um 

lado do c orpo; al teraçã o n a fala, gra n- 

de  esforço  para  art icula r as  pal avr as, 

estad o de confu são e dificu ld ades de 

compreens ão; perd a d a vis ão num ou 

nos d ois ol hos; dor de cabeça s úbita e 

intens a, sem have r caus a a pare nte. 
 

Com o recon hecer um AVC 

De acordo c om a W SO- Worl d Str oke 

Orga niza tion,  uma manei ra f ácil par a 

disti ng uir este t ipo de doenç a é pen- 

sar e a gir r ápido utiliz an do par a iss o o 

teste F A ST - F ace Arms Speech Time: 

F ace/R ost o  ---  queda  ou  des vio  de 

metade  d a  face  par a  um  do s  la dos, 

mais not ori amente a boc a e olhos. Se 

pedir  à  pesso a  pa ra  so rrir,  ela  a pre- 

senta rá um a as simetri a do sor riso. 

A rms /Br aços  ---  dada  a  paral isia  de 

um  dos  l ado s  do  co rpo,  a  pesso a  é 

inca paz  de  leva nt ar  um  dos  br aços, 

ou se o con segue leva nt ar, n ão o co n- 

segue manter eleva do 

por   ta nto   tempo  co- 

mo o do lad o opo sto. 

Apresen tar á       menos 

força nu m  do s br aços 

e    poderá    queix ar- se 

de     formigueir os    ou 

dormênc ia. 

Speech /Fa la ---  o dis- 

curso      é      arr ast ado, 

incom preensível       ou 

inexisten te. 

Time/Tempo --- É ur- 

gente.      Se      verific ar 

 

 
 
algu m destes si nai s de aler ta, tem de 

agir rá pi do e l iga r par a um Serviço de 

Emergênci a Mé dica (112). 
 

Pó s-AVC 

Após   a  inter vençã o  médica,   co m 

perío dos de intern amen to em muitos 

casos,  o  pacie nte  vo lta  a  cas a  o u  a 

uma Ins tit uição,  ma s há a necessid a- 

de de uma reabili taç ão bem con duzi- 

da pa ra ev ita r a ins tal açã o de  seque- 

las gr aves. É im por ta nte ressa lta r que 

o process o de  reabilit ação  parci al ou 

complet o é  gradu al e  está relacion a- 

do  com  o  ti po  de  lesã o  e  sequel as 

sensóri o-mo tor as do AVC  bem  como 

a  outr os  ag ra van tes  que  va riam  de 

pacien te  pa ra pacien te.  Com  a atu a- 

ção precoce, de uma equi pa de rea bi- 

litaç ão,  bem  direcio na da e  eficaz  do 

tra tamen to, o pacien te po de retom ar, 

gra du almente,   a  sua  inde pendênci a 

ou  evit ar  o  apareciment o  de  ou tr as 

sequelas. 
 

We bog rafi a htt p://www.associ 

aca oavc. pt / htt p://sa udea 

lemfron teira s.com htt 

p://www.world-s tr oke.org / 

http://www.associacaoavc.pt/
http://www.associacaoavc.pt/
http://www.associacaoavc.pt/
http://www.world-stroke.org/
http://www.world-stroke.org/
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27º Aniversário do Centro de Dia e do 
Ser viço de Apoio Domiciliário 

 
 

 
[ Elsa  Vargas | Odete Luís ] 

 
As  res pos tas  soci ais  de  Cent ro  de 

Dia  e  Serviço  de  Apoio  Domiciliá rio, 

da San ta Ca sa da Miseric ór dia de Sa n- 

tarém  comemo rar am  o  seu  27º  ani- 

versá rio,  n o  di a  15  de  Fevereir o  de 

2016. 

Est as  d uas  respost as  soc iais  i nicia- 

ram  a  su a  inter venção  s ocial  em  13 

de  Fevereiro  de  1989,  com  as  Irmãs 

Fra ncisca na s  de   Nossa   Senh ora   do 

Bom Con selho, s ob a direçã o técn ica 

da I rmã  Aracely de Mig uel. Fu ncion a- 

ram    n as    mesm as    in st alações    até 

2009, ano de m ud ança do Centr o de 

Dia,  par a  as  atu ais  in sta lações.  A  31 

de Ma io de 2012, o Ser viço de Apo io 

Domiciliá rio  pas sou  a ter  a su a sede 

em instal ações pró pri as e com func io- 

nament o au tón omo,  rela tiv amente  à 

prest ação    de    serviç os   e   cuid ad os 

domicili ári os. 

Além da his tóri a do n ascimen to em 

comum  move- nos  o  mesmo  empe- 

nho no cui da r, com objecti vo s defini- 

dos  par a  melho ra r  e  respo nder,  em 

cada  di a,  às  necessi da des  de  quem 

proc ura es ta In sti tuiç ão. 

Assim,  o Centro  Dia e  o Serviç o de 

Apoi o   Domiciliár io   aut on omizar am- 

se   na   pres taçã o   de   serviç os   e   no 

espaço fí sico de funcio name nto, m as 

conti nua m    a    t ra bal ha r    ar ticul ad a- 

mente  no  que  diz  respeit o à  anim a- 

ção socio cult ura l e ocupacion al e, no 

forneciment o   de   refeições   ser vid as 

tam bém ao s clien tes/uten tes d o Cen- 

tro de Dia aos fin s-de-sem an a e feria- 

dos. 

O     ani versá rio     dest as     res pos ta s 

sociai s gémeas foi c omemor ad o com 

a  celebraç ão  da  Euca ris tia  presi did a 

pelo  Sr.  Pe.  F ranc isco  Ruiv o,  com  a 

honr os a  presença  do  Sr.  Pro vedo r  e 

outr os    Senh ores  Mes ári os  e  da  Sr.ª 

Diretor a     de     Recurso s     Huma nos. 

Segui u-se o almoço con vívi o dos i do- 

sos  e  da s  funcio ná ria s  de  am bas  as 

respo sta s soc iais,  que  co nto u com  a 

presença da Sr.ª Co orde nad or a Gera l. 

A   tar de   foi   bast an te   anim ad a   e 

preenchi da com a presença d a Tocat a 
de  Cavaq uin hos  d a  Uni versi da de  da 
Terceira Id ade de Sant arém e se guid a 

de  lanc he  con vív io  par a  o s  n oss os 

idos os,  o nde  este ve  a  Mesá ria  res- 

pon sável d a anci ania, Sen hor a D. Elsa 

Leal,  e  a tam bém  Mes ária D r.ª  Mari a 

Conceição Mat os. 

Hon ra ram- nos ain da c om a presen- 

ça,  alg uns c olega s Téc nicos  da  Ins ti- 

tuiçã o que  conn osco  qu iseram  par ti- 

lhar   es te   moment o  de   comemor a- 

ção. 

Há 27  anos  que  a Inst ituiç ão ad op- 

tou  uma met od olog ia  de  integ raç ão 

de    respos ta s   socia is,   gera do ra   de 

diferenciaç ão posi tiv a n a n oss a ofert a 

à  comu nid ade.  É  nesse   desafio  que 

assent amo s  os   alicerces   d o  futu ro, 

par a res pon der  de  forma  imedia ta e 

eficaz àqueles q ue pr ocur am a Mi seri- 

córdi a de Sant arém. 
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CENTRO DE APOIO A PEREGRINOS 
 

No Centro de Apoio a Peregrinos passa- 
ram 465 peregrinos dos  mais diferencia- 
dos países, desde Estados Unidos, Nova 
Zelândia, Polonia, Alemanha, Espanha, 
Inglaterra, Irlanda, Brasil, França, Holanda 
China, Japão, Hungria, Itália, entre outros. 

As faixas etárias e o género das pessoas 
apoiadas no Centro de Apoio a Peregri- 
nos é muito heterogéneo, mas não temos 
referência de termos acolhido nenhum 
menor neste apoio. 

Obviamente já passaram as situações 
mais hilariantes pelo Centro, desde uma 
peregrina paraplégica que tinha uma 
cadeira de rodas transformada em bicicle- 
ta, ou o casal que se fez acompanhar por 
um burro, ou o peregrino que vinha 
acompanhado pelo seu cão. 

São situações que se apresentam com- 
pletamente atípicas e que por vezes nos 
trazem alguns constrangimentos ou nos 
obrigam a tomar decisões nem sempre 
fáceis. 

Pensamos   que   a    multiculturalidade 

produz um sentimento de realização e 
cooperação quando acolhemos alguém 
que percebemos que está cansado e que 
encontra   um   espaço   acolhedor  onde 
ficar. 

Relativamente aos valores obtidos 
durante o ano de 2015, foram de 2355.20 
€. 

O valor obtido durante este ano é signi- 
ficativo, nomeadamente para um recurso 
que não envolve muitas despesas e que 
conta com a colaboração de recursos 
humanos afetos a outras Respostas da 
Instituição. 

Os meses de verão são os mais expressi- 
vos, no acolhimento de peregrinos, situa- 
ção que é de fácil compreensão visto que 
é nestes períodos que estão criadas as 
melhores condições para se poder realizar 
caminhadas. 

No entanto vamos acrescentar a esta 
oferta mais alguns serviços, como a possi- 
bilidade de ter uma refeição, uma massa- 
gem, ou um tratamento de enfermagem. 

 

 
Os elogios e agradecimentos que 

encontramos  no  livro  de  testemunhos 
que existe no Centro têm sido vários, o 
que nos encoraja a continuar a nossa 
missão e permitir que os peregrinos que 
nos procuram disseminem a Marca Mise- 
ricórdia pelo mundo. 

 
 
 

DESAFIOS NA INTERVENÇÃO 
 
 
[ Ana P edro  ] 

 
O Panorama do acolhimento Institucio- 

nal de crianças e jovens em Portugal tem 
mudado muito na última década. 

Os chamados Lares de Infância e Juven- 
tude, como é o caso do Lar dos Rapazes 
da Misericórdia de   Santarém,   tem-se 
deparado com novos desafios e sobre- 
tudo  com um novo grupo  de crianças e 
jovens. 

Se em outros tempos o Lar dos Rapazes 
acolheu crianças a pedido das famílias 
devido ao seu contexto  socioeconómico 
frágil,  atualmente  as  crianças  e  jovens 
são  acolhidas  a  pedido  do Sistema de 
Proteção por se encontrarem em perigo, 
pelo facto de as suas famílias não serem 
capazes de as proteger. 

Neste sentido, as crianças e jovens que 
chegam hoje aos Lares de Infância e 
Juventude trazem consigo   histórias   de 
maus  tratos  e  negligência  graves,  ten- 
do  vivido  experiências emocionalmente 
traumáticas nos primeiros anos da sua 
vida. 

Face às características destas crianças e 
jovens e tendo presente as histórias trau- 
máticas pelas quais estão marcadas, a 
organização e os modelos adotados pelas 
Instituições de acolhimento trazem  desa- 
fios  acrescidos,  não  só  no  que  diz 
respeito aos modelos educativos e de 
intervenção como na gestão das suas 
equipas de  trabalho  que se  encontram 

expostas  aos comportamentos de  des- 
regulação emocional e comportamental 
das  crianças e jovens acolhidos. 

Na nossa opinião é cada vez mais 
necessário um acolhimento de cariz tera- 
pêutico focado na promoção de compe- 
tências socio-emocionais, garantindo que 
a Instituição se constitui como, um  espa- 
ço  de  desenvolvimento  e de  progressi- 
va   autonomia  dos  jovens.  A  interven- 
ção terapêutica deve ser um eixo funda- 
mental da intervenção constituindo-se 
como base para a estabilidade emocional 
das crianças e jovens. 

Porém, devemos ter presente que a 
exigência emocional que decorre da 
tarefa  de  cuidar diariamente de crianças 
e   jovens   com   histórias   marcadas   por 
maus tratos trás um desgaste atural às 
equipas, a pressão emocional a que os 
prestadores de cuidados/educadores 
estão diariamente  sujeitos,  poderá  des- 
viá-los do seu papel e provocar altera- 
ções  significativas  no modelo educativo 
da Instituição. Em vez de estarem centra- 
dos no essencial e no seu papel dentro da 
Instituição passam a priorizar outras 
situações/questões, onde os conflitos por 
vezes crescem entre os diferentes ele- 
mentos, e onde o objetivo central de 
todos se poderá perder. 

Assim, a supervisão é considerada um 
recurso  importante  para  qualquer  Insti- 

tuição que queira manter o rumo do seu 
modelo de intervenção. 

Neste  sentido,  o  próprio  estado/ 
Sistema de Proteção ao longo dos   últi- 
mos   anos  foi  caminhando  nesta  dire- 
ção,  sendo   que   as   reformas levadas a 
cabo  pelo  organismo  da  Segurança 
Social, que tutela as  Instituições de aco- 
lhimento, previram nos  seus acordos de 
cooperação celebrados, que as Institui- 
ções que assinaram os  referidos acordos 
passassem a promover espaços de super- 
visão às suas equipas de trabalho. No 
espaço de supervisão, os   profissionais 
tem  oportunidade  de  abordarem os 
vários problemas/dificuldades      que 
emergem  do  desempenho  da  sua  tare- 
fa,  tendo   a   possibilidade neste espaço 
de encontrar alternativas e soluções para 
as  dificuldades com que se deparam no 
seu trabalho. 

A Misericórdia de Santarém atenta a 
estas questões, e após revisão do acordo 
de cooperação celebrado com a Seguran- 
ça  Social, irá  proporcionar aos  profissio- 
nais da área de acolhimento institucional 
um  espaço  de  supervisão,  com  intuito 
de promover a atenção e o suporte 
emocional necessário à equipa de traba- 
lho que diariamente está com as crianças 
e jovens, que se constitui como modelos 
de referência durante o tempo em que 
permanecem na Instituição. 



9  

 

CENTRO DE RECURSOS 
 

 
Ent re  2013  e  2015  (jun ho)  a  Miser icór dia  fez  pa rte  d a 

parcer ia d o con ta to L ocal de Desenvol viment o Social Ma is 

(CLDS+) que tin ha com o eixo de in tervenç ão prio rit ário a 

emprega bili da de jovem. 

A   parceri a  era   con sti tuí da  pel a  APPACDM   (enti da de 

coor dena dor a), ADSCS, Cr uz Vermel ha ( delegaçã o de Sa n- 

tarém) e Camar a Munici pal de Sa nta rém. 

A  Miseric ór dia  foi  a  enti da de  respons ável  pel a  imple- 

mentaçã o d o eixo dois --- Prevençã o d a Po breza I nfan til e 

uma d as ações vi sa va a da pt ar i nst alaç ões para o func ion a- 

mento   de   um   Cent ro   de   Recur sos   ( onde   as   f amíli as 

pod iam encon tr ar diferentes ti po s de a poi o), o que veio a 

acon tecer. 

A pa rtir da c onclu são do pr ojeto, exis te o com promi ss o 

de  que  este  Centro  de  Recurso s esteja  di spo nível  par a a 

comuni da de  d ur ante  5  a nos  a pós  o  mês  de  jun ho  de 

2015. 

Em  jul ho  (3/7)  a  Mesa  A dmin ist rat iva  deliber ou  com o 

forma de col abora r e divul ga r os ser viços d os seus  profi s- 

sion ais,   nome ad amente   n a  área   da  s aú de/rea bili taçã o 

permiti r q ue estes u tiliza ssem o es paço em apreço for a d o 

hor ário la bor al. Os resul ta dos têm si do gr atific an tes, po is 

como  tem  si do  di vul ga do  a  Miser icór dia  pro põe  q ue  a 

saú de seja acessí vel a to do s at ra vés da s segui ntes especi a- 

lida des:  Nutriçã o,  Fisio tera pia,  Mass oter api a  (mass agem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terapê utica),  Tera pi a  F amili ar,  Ps icomo trici da de,  Ter api a 

Ocupacion al e Enferm agem. 

Até  31  de  dezembr o  beneficiar am  des tes  ser viços  23 

pesso as, que ger ar am uma receita de 2295 euros. 

É uma áre a a expan dir com a diversif icaçã o dos ser viço s 

de apoi o á famí lia. 
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OBRAS  DE MISERICÓRDIA 
- Sofrer as injúr ias com Paciência 

 
 

Mas, se esperam os o que não vem os, 
com m uit a paciência o aguardam os. 

- Romanos 8, 25 

 

 
[ António Monteiro ] 

 

No   prog rama   de   enunci ação   das 
Obra s    de    Miseric órdi a    Espir itu ais, 

Sof rer as injú rias com paciência  está 
quase  sempre  in scrit a em  penúltim o 
lugar,    sendo   por   vezes   design ad a 

como  Sofrer  com  paciência as  fr a- 
quezas do no sso próximo . 

Infelizmente, pouco ou nada se tem 

escrito  sobre  esta Obra de  Misericó r- 

dia,   por qua nto   nã o  tem   produzid o 

registos   d ocumenta is   ao   longo   d a 
vida  das  San tas  Cas as  que  reprod u- 

zam com fidelidade e autenticidade a 

sua aplic ação.  Na verdade,  se  quiser- 

mos seguir o rasto des ta Obr a, é mais 
natu ral   que   o  façamo s,   numa   fase 

primá ria,  d o  po nto  de  vis ta  ju rídic o 

na forma  da ac usaçã o po r injú ria o u 

difamaçã o  e,  só  depois,  o  possamos 
fazer do pon to de estud o de caso. 

Das   po ucas    pro vas    document ais 
que pudemos encon tra r, e a titulo do 

que  podemos  co nsi derar  como   um 
exemplo  de   Sofrer  as  inj úrias  com 
paciência  , damos cont a d o Term o d a 
Mesa  Admini str ati va  de  21  de  Julho 

de 1759 (LSC-0259 - fl.359) no qual é 
promo vid a a expulsão  d o P.e   Manuel 

da Silva Fr anco, pelo mal que serve a 

igreja e po r al guma s inj uria s que fez a 
esta  Meza ,  todavia,   tal  regi sto  nã o 

nos mostr a a clareza  com  que o Pro- 
vedor  e  res tan tes   Mesário s  li dar am 

com  a sit uação,  o u seja,  n ão elucid a 
como foram pacientes ou benevo len- 
tes com o agente em causa. Infeliz- 

mente,  os  diversos  regist os  não  no s 
informam   de  qual  o  sentimento   d a 
Mesa em face de tais decisões; assim, 

somos  qu ase  sempre  levados  a fazer 
uma   leitura   especul ativ a   e,   conse- 
quentemente,  uma leitur a incom ple- 

ta dos fac tos. 

O que teria leva do a Igreja a i nserir 

esta  Vir tu de  na  enu nciaçã o  perm a- 

nente das Obra s de Misericórdi a Espi- 

ritua is?  Talvez   po rque,  em  primeir a 

instâ ncia,  sej a o  gra nde  exemplo  de 

Cristo, o qual nos remete à Sua imit a- 

ção, ou seja,  o dever  de suport armo s 

com   paciênci a  as   ad versi dades,   o s 

contr atempo s,  as  pessoa s  impacien- 

tes e de má ín dole. Ta lvez, dessa fo r- 

ma, pos sam os h omens dar pr ova s d a 

sua   humil da de    e   misericórdia,    ta l 
como  nos  é  transmiti da  pela  figur a 

bíblic a de  Jó (Jó 1,  1-22)  que  s ofreu 

com   extrema   resignaç ão   to dos   o s 
sofrimento s que Deus lhe impôs. 

Ainda    na    mensa gem    bíblic a,    a 
paciência   é   também   espelhada   n o 
humilde  l avr ado r que,  a o prepar ar  a 
terra  pa ra  o  seu  culti vo,  tem  de  ser 
paciente  par a arr anca r as ervas  dan i- 
nhas  mesmo  que  o solo pareça  esté- 
ril,  e  saber esperar  seren amente  que 
as sementes germinem e dêem fruto 
a cem por cento . Veja-se neste caso a 

Carta de Ti ago 5, 7-8; 7 [  Portanto, 
irmãos, sede pacientes até a vinda do 
Senhor. Ei s  que  o lavra dor esper a o 
precioso f ruto da terr a, ag uar da ndo- o 
com paciência , até que receba as pri- 
meiras  e  as  últimas chuvas.  8  Sede 
vós tam bém pacientes; for talecei os 
vosso s corações, [ ]. Da mesma  for- 

ma precisam os lim par as n oss as con s- 
ciências, retir ar delas o s pens amento s 
inúteis  q ue  nos  im pedem  de  toma r 
resoluções  lúcid as  e  objectiv as,  po r 
forma a rentabilizar o tempo, o traba- 
lho e  al arg ar  a no ssa  esfera  de  rel a- 
ções interpesso ais. 

A paciência é a aceitaçã o e a ati tu de 
madur a d o empenho  que temos  que 
ter  em  determin ada s  circu nst ância s 
que  nos lev a a  obter alg um  sucess o 
nas empreita das leva das a cabo,  isso 
evita o can saço, o desg aste pess oal e 
muitas  vezes  o sofrimento.  Veja- se  a 

Carta  aos  Roma nos  12,  12  Alegrai- 
vos na es peranç a, sede pacientes n a 
tribulaçã o, perseverai n a oraç ão . 

Paciênci a    é   a    oitava    d as    Bem- 
Aventur ança s.  É  ainda  a  quar ta  da s 
sete Virtu des Mor ais; mui to pr ova vel- 
mente a mais difícil de desenvolver, 
embora  se  saiba à par tid a que  é  das 
mais  preciosa s,  por nos pro porci ona r 
os   maiores   benefícios.   No   entan to, 
pode con sidera r-se que t oda a pr átic a 
das O bra s de  Misericór dia c onst itui o 
exercício das boa s virt udes, pois seri a 
nesse   sentido  que  San to  Agos tinh o 

alegav a  que  A  paciênci a é  que  faz 
perfeitas as o br as e leva ao cabo a s 

 

 
 

Alegoria à PACIÊNCIA 

Capel a da Orde m Terceira de S. Fr ancisco 

Século  XV II I 
 

 
 
 
virtu des . 

Na Capela da Ordem Terceira de S. 
Franci sco a nexa à Igreja de Jesus Cri s- 
to,  vulgo  Ca pela  Doura da  de  Sa nt a- 
rém, encontra-se  um painel de azule- 
jos com a Alego ria à PACIÊNCIA , obra 
soberba  de  Man uel  de  Oliveira  Ber- 
nardes   produzi da  em   1717.   Tem  a 
dita alegori a, a segui nte legend a lat i- 
na:   PATIENTIA   VOBI S  NECES/SAR IA 
ESTUT REPOR TE/TI S PROMESSIONEM, 
ad Heb.10  o que em linguagem 
corrente    se    po de    tr aduzir    c omo: 

Porque necessitai s de paciência, par a 
que, depois de haverdes feito a von- 
tade de Deus, po ssais alca nçar a pr o- 
messa.  (Hebreus 10:36). Qual pro- 

messa?  Muito   pos sivelmente   a  que 

reside em S. Lucas 21, 19: Pela vossa 
perseveranç a   g anh areis   a s   v ossa s 
almas  e, por ser esse o objecti vo fina l 
da aplic ação dest a Obra de Misericó r- 
dia. 
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A principal  caracterís tica d a P aciên- 
cia  é  o controle  emocional  do ind ivi- 
duo;    é   a   capaci dade    de    su port ar 
adversid ades  de   toda   a  o rdem,  em 
qualq uer altu ra e em qualq uer luga r. É 
a  capacida de   de   persistência   numa 
determinada  ideia ou acção,  manten- 
do sempre uma atitu de positiv a, mes- 
mo  que  seja  extremamente   difícil  a 
sua execução. É sobret udo a c apaci da- 
de de nos libertarmos da ansieda de, a 
ponto   de  nos  man termos  calmos  e 
pacientes. Tem sobretu do, a ver com a 
t olerância ,  tanto  pela   aceitação   dos 
nossos pró prios erros, como pela acei- 
tação dos erro s do nos so próxim o. 

E, se a falt a de pa ciência revela algu- 
ma   imaturi dade   comport amental,   o 
excesso dela também nã o é bom  sin- 
toma,    porque    pode    revelar   algum 

sinal   de   cobard ia   nas   toma das   de 

decisão.   Portanto,   o  ideal  mesmo,  é 
paut armos   o  nosso   comport amento 
pelo  equilíbri o  jus to  e  sá bio,  o  qu al 

contribui   para   a  resolução   asserti va 
dos problemas, e que leva a uma 
melhoria da quali dade de vid a, à felici- 

dade, harmoni a e, a uma saú de física e 
mental equilibr ada. 

Esse é um aspecto que podemos e 
devemos  avalia r  e  trabalha r  no  seu 
desenvolvimento. Na verdade, nunca 
trabalhamo s  a  paciência  como  se  de 
um exercício físico se tratasse, da mes- 
ma forma como tra balh amos as act ivi- 
dades despo rtiv as. 

Nos   nossos   dias,   e  embora   sejam 

coisas diferentes, a P aciência está mui- 

to   associ ada   à  r esiliência ,   que   é   a 

capacida de  de  resistência   que  ca da 
um de nós tem em enfrentar as a dver- 
sidades que se nos apresentam  no dia 

-a-dia, sendo certo que, manifestada a 
incapaci dade   de   resolução   imediata 
dos pro blemas, acabamos q uase sem- 

pre,   por   nos   escud armos   no   usu al 
haja paciência . 

O tra balho, o trâ nsito, o s impo stos, a 
subid a vertigi nosa dos preços do ves- 
tuário   e   da   alimentaçã o,   as   noss as 
pequenas querelas familiares, enfim, 
tudo is so nos leva a um eleva do gr au 

de stress para o qu al, o ú nico an tído to 
que momentaneamente  conhecemos, 
é a paciência . 

E  mais  do  que  nunca,  precisamos 

dela. 

 

 

Vaivém  - Oceanário 
 
 

Tal com o as o nd as e  as m arés  vão e  vêm,  t ambém  o 

Oceanár io par te de Lis bo a à c onq uis ta de to do o paí s . É 

este  o lema par a um  proje to de  res po nsa bili da de  soci al 

que visa aler ta r consciênci as pa ra aj ud armo s a pro teger o 

noss o  pat rimó nio  nat ur al.  Fevereir o  foi  o  mês  em  que 

muito s do s clientes /ute ntes d a SC MS embarc ara m na i ni- 

ciativ a do v aivém Ocean ári o de Lisbo a. Bem no centro d a 

cida de de Sant arém, em pleno Jardim d a Liber da de tant o 

os ma is pequen os co mo os bem mai s cresci dos con tem- 

pla ram m ara vilh as dos ocea nos,  refletiram  atr avés  de um 

jogo,  s obre  os err os  que  se  vã o cometen do  ao n ível d a 

pesca,  e  enriqueceram   co nhecimen tos  com  o s  ensin a- 

mentos t ran smiti do s pelos educ ado res mari nho s, respo n- 

 
 

[ Joana  Simões | Maria Machado ] 

 
sáveis por acom pan ha rem os g rupos nes ta exposiçã o. 

Foi u ma ativ id ade d os 8 aos 80 a nos, e que fez diferenç a 

no  di a  d as  c ria nças  e  dos  adu lto s  d as  v ári as  res po sta s 

sociai s da Miseric ór dia. 

O  ambie nte  era  bas ta nte  aco lhed or  po r  ma gia  da s 

luzes  foi  possí vel  senti rmo- nos  com o  que  no  fun do  d o 

mar,  com  o azul envol vente  e  os materia is expos tos.  F oi 

sem dúvi da um  dia par a lembr ar em que to dos t iver am a 

opo rtu nid ade  de part icipar, q uer cri anç as, u tentes, téc ni- 

cos, vol un tári os e t razerem par a os que fic aram em Casa o 

seu entusi asm o, alegri a e claro, ma is sa ber! 
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Consignação de 0,5% do IRS 
 

 
Para c ola bo rar na Mis sã o d a Sant a Cas a d a Miseri- 

córdi a de  San ta rém,  destine  0,5% do seu IRS a esta 

Insti tuiç ão (sem q uai squeres c ust os a dicio nai s par a o 

seu ag rega do fami lia r) confo rme o nºs 4 e 6 do A rtº 

32º da Lei nº 16/2001 de 22 de Junho. 
 
 

Aqua nd o do preenchimen to d a su a Declaraç ão d o 

IRS,  no A nexo  H,  Q uad ro 9,  seleccione  Ins titu ições 

Priva da s de Solid aried ade  Socia l ou Pess oas Co lecti- 

vas   de   Ut ilid ade   Pública    e   preencha   o   NIPC   - 

500868387. 

Obri ga do, Bem Hajam 

A Mesa Adminis tr ati va 

 

 


