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Editorial

É

incontestável que tem havido
ao longo deste mandato dos
órgãos sociais da Santa Casa
da Misericórdia de Valpaços
uma participação ativa de todos, à volta dos grandes objetivos que
norteiam a vida desta instituição, no estrito respeito das competências de cada
um deles.
Os tempos são de extremas dificuldades
e só através de uma gestão de rigor,
transparência e com o empenhamento
de todos tem sido possível dar resposta
às necessidades dos que mais precisam,
em especial das crianças e dos idosos,
mantendo em paralelo um programa
de investimentos em novas infraestruturas de caráter social.
Assim, conseguimos no final do ano
transato proceder à abertura de um
novo equipamento social, a Estrutura
Residencial Maria Ribeiro & Ricardo
Mourão, uma infraestrutura de muita
qualidade que engrandece a Misericórdia e o concelho de Valpaços. Não tendo qualquer apoio por parte do estado
para o seu funcionamento, (acordos de
cooperação) tem sido no entanto possível praticar mensalidades acessíveis,
significativamente abaixo dos valores
de referência constantes do Protocolo
estabelecido entre a União das Misericórdias e o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social. Para
que não haja dúvidas ou equívocos,
quero deixar bem expresso que ninguém até hoje ficou ou ficará à porta da

nossa Instituição por insuficiência económica e
que é sempre possível encontrar uma resposta
para cada situação particular, através da nossa
rede de equipamentos sociais, espalhados pelo
concelho. Todavia, é de elementar justiça que
as contribuições tenham sempre em conta os
rendimentos dos utentes e dos seus agregados
familiares, contribuindo cada um em função
das suas possibilidades.
Entretanto decorrem em bom ritmo as obras de
ampliação da Estrutura Residencial Dr.ª Maria
Perpétua Fins Tavares, em Lebução, o que vai
permitir aumentar a capacidade em Lar para 30
utentes e desta forma dar resposta às inúmeras
solicitações de admissão existentes naquela
área do concelho.
Ainda na área social, foi reforçado no último
ano o apoio a famílias carenciadas com fornecimento diário e gratuito de 100 refeições, em estreita parceria com a Segurança Social, através
do Programa de Emergência Social e desta forma minorar as dificuldades que atravessam.
No setor da saúde, conseguimos uma pequena
vitória com a abertura no nosso Hospital, dos
Serviços de Medicina Física e de Reabilitação,
com acordos de cooperação com o Ministério
da Saúde, o que permite aos utentes do SNS
usufruir gratuitamente desta valência, havendo
apenas lugar ao pagamento da taxa moderadora por parte das pessoas que não estejam
isentas. Esperamos brevemente abrir a área das
consultas externas e meios complementares de
diagnóstico, contando para o efeito com o empenhamento da Câmara Municipal e especialmente do seu Presidente.
Reafirmo a nossa firme vontade de manter o
rumo traçado e tudo continuar a fazer para que
esta instituição cumpra a missão que os irmãos
nos confiaram, honrando a memória daqueles
que ao longo de sete décadas tudo fizeram pelo
seu engrandecimento.
O Provedor
Altamiro da Ressurreição Claro
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N

o dia 14 de Dezembro de 2013
foi inaugurada a nova Estrutura
Residencial para Idosos Maria
Ribeiro & Ricardo Mourão, situada
na Avenida do Pinheiro Manso, em
Valpaços, propriedade da Santa Casa
da Misericórdia.
Na cerimónia estiveram presentes
o Director do Centro Regional da
Segurança Social, Dr. José Rebelo, o
Rev.mo Bispo de Vila Real, D. Amândio
Tomás, o Presidente da Câmara de
Valpaços, Dr. Amílcar Almeida, o
Provedor Dr. Altamiro Claro, os
membros de todos os Órgãos Sociais
e muitos dos irmãos da Misericórdia,
bem como outras autoridades civis,
militares e religiosas do concelho.
Esta nova infraestrutura de cariz
social representou um investimento
total de aproximadamente 1.600.000
euros, com capacidade para acolher
40 utentes. Dispõe de amplos espaços
interiores e exteriores, que a qualificam
como um equipamento de elevada
qualidade, ao serviço dos habitantes
do concelho e da região.
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DEZEMBRO

Inauguração da Estrutura Residencial
Maria Ribeiro & Ricardo Mourão

2013
Discurso do Provedor Altamiro Claro na cerimónia de Inauguração da
nova Estrutura Residencial

Da esquerda para a direita: Sr. Abílio Mourão, Provedor Altamiro Claro
e D. Amândio Tomaz

Foi com “muito orgulho e satisfação” que
no passado dia 14 de
Dezembro, a Santa
Casa da Misericórdia
de Valpaços inaugurou
mais um equipamento
social, um Lar de Idosos, denominado Estrutura Residencial Maria
Ribeiro e Ricardo Mourão. *

“A

cerimónia de inauguração decorreu a partir das 11:00 horas e contou com a presença de José Rebelo, Director do Centro Regional
de Segurança Social de Vila Real, bem como do
Bispo da diocese de Vila Real, D. Amândio Tomás, Presidente da Câmara Municipal, Amílcar
Almeida, Presidente da Assembleia Municipal,
Francisco Tavares, Provedor da Santa Casa da
Misericórdia de Valpaços (SCMV), Altamiro
Claro, bem como vários convidados, vereadores,
membros de outras entidades oficiais do concelho e do distrito, Irmãos, Mesa administrativa e
colaboradores da SCMV, entre outros.
Durante a cerimónia de inauguração, José Rebelo e Abílio Mourão, que doou o terreno onde
foi erguida a Estrutura Residencial Maria Ribeiro e Ricardo Mourão, em memória de seus pais,
descerraram a placa comemorativa, depois de D.
Amândio Tomás benzer o edifício.
Já dentro do novo equipamento social, Altamiro
Claro cumprimentou todos os presentes e fez um
pequeno balanço dos quase dois anos em que está
à frente da SCMV. “Tem sido um caminho muito positivo, que tenho trilhado convosco à frente
desta instituição”, referiu. Sobre a nova unidade, o
responsável disse: “Hoje é, de facto, um dia marcante para a nossa instituição. Temos aqui um
novo equipamento, um equipamento que não é
para nós, mas para as pessoas mais necessitadas,
para o concelho e para a região. Um investimento feito numa conjuntura difícil. Queria realçar a
qualidade das instalações (…)”.
Altamiro Claro anunciou também que no novo
equipamento da SCMV ficará localizada a cozinha central, onde estarão centralizados todos
os serviços da área da alimentação. Dali sairão,
depois, as carrinhas para o apoio domiciliário
e outras valências da instituição. Além disso, o

provedor salientou a localização da nova estrutura, graças ao benemérito Abílio Mourão, que se
mostrou emocionado durante a cerimónia.
“Penso que não é necessário investir em novas infra estruturas”
O Provedor da SCMV aproveitou a ocasião para
falar da saúde financeira da instituição que dirige
e lembrou que: “este ano, fruto do envolvimento
de todos os trabalhadores foi possível atingir as
metas a que nos propusemos e por isso a mesa administrativa decidiu, num contexto de crise e de
dificuldades que o país, a região e concelho atravessam, premiar com uma gratificação todos os
nossos funcionários, no mês de Dezembro, com
o acréscimo de 20% do seu vencimento mensal. É
de facto um incentivo e um sinal de que eles têm
um contributo fundamental a dar nos destinos da
instituição”.
Por sua vez, Altamiro Claro, dirigindo-se ao
Presidente da Câmara Municipal, assumiu que
“em termos de oferta de instalações para serviço de apoio domiciliário, centro de dia e lar, com
a abertura desta nova valência, o concelho tem
oferta suficiente para a procura que neste momento existe. Penso que não é necessário investir
em novas infra estruturas, o que queremos é recuperar algumas das existentes e ampliar outras”.
Amílcar Almeida, congratulando-se com a abertura da nova valência, expressou “os melhores votos para que este belo edifício se torne num verdadeiro espaço de vida de família para quantos
os que vierem a beneficiar das suas instalações
e serviços, juntamente com aqueles que aqui se
comprometerem e assumirem responsabilidades
como profissionais e técnicos especializados. Um
lar de idosos não deve ter como objectivo o fim
lucrativo, mas saber acolher, animar e prestar atenção aos idosos e famílias que dele precisarem”.
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O presidente da Câmara Municipal de Valpaços
salientou os sentimentos de “amor e carinho” indispensáveis nos lares de idosos e lembrou Eugénio Morais, ex-provedor, pelo “empenho dedicado à causa”. Amílcar Almeida pediu, ainda, uma
salva de palmas a Abílio Mourão, “um amigo,
que merece o nosso reconhecimento, que deve
ser modelo de exemplo e perseverança, coragem
e dedicação (…), que deu uma lição de vida ao
doar o terreno”.
Tanto Altamiro Claro como Amílcar Almeida
deixaram, ainda, durante a cerimónia, uma mensagem de esperança, união de esforço e empenhamento para a reabertura do hospital de Valpaços,
com os serviços, inicialmente, de fisioterapia,
meios complementares de diagnóstico e consultas externas.
Depois de D. Amândio Tomás deixar uma mensagem mais “na linha do espiritual do que do material”, José Rebelo afirmou que “neste momento
não conseguimos estabelecer um protocolo de
cooperação para a Estrutura Residencial Maria
Ribeiro e Ricardo Mourão, nem em Valpaços
nem em nenhuma IPSS do distrito porque não
temos dinheiro”. O responsável assumiu, ainda,
que a “dotação extraordinária do Ministério da
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Segurança Social vai ser canalizada para a área da
deficiência, nomeadamente para a APPACDM –
Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental – Valpaços”, que
tem a sua Estrutura Residencial e Centro de Actividades Ocupacionais em fase de conclusão.
Seguidamente, os convidados efectuaram uma
visita pelas instalações e o almoço convívio foi
servido na Quinta Nª Srª do Carmo que a instituição possui em Valverde.
A Estrutura Residencial para Idosos Maria Ribeiro e Ricardo Mourão significa um investimento
de, aproximadamente, um milhão e seiscentos
mil euros, comparticipado por fundos comunitários em 60%, 20% pela Câmara Municipal e o
restante pela SCMV.
A moderna infra-estrutura está preparada para
receber 40 utentes, podendo ser ampliada para
60, no futuro, com o aproveitamento do piso inferior.”

* Cortesia do jornal “Voz de Chaves”

Espaços Exteriores
Esta nova unidade dispõe de amplos espaços
verdes, para serem fruidos pelos nossos utentes.

| 7

Espaços Interiores
Acomodação de elevado nível de conforto
Os espaços interiores foram concebidos com
equipamento de muita qualidade e decorados com
gosto, por forma a que os utentes se sintam felizes.

Sala de Estar

Sala de Jantar

Outros aspectos da Sala de Estar

Quarto

Copa
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Cozinha

Hospital da S.C.M.V. - levantamento
de suspensão de acordo de cooperação

P

or despacho do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do
Norte I.P., foi determinado proceder ao levantamento da suspensão do Acordo de
Cooperação para a área da Medicina Física
e Reabilitação do Hospital.
Esta comunicação foi recebida na Misericórdia de Valpaços no dia 24 de Dezembro e
representou uma grande prenda de Natal, já
que a partir desta data os utentes do Serviço
Nacional de Saúde das Unidades Locais de
Saúde do Alto Minho e Nordeste e ACES do
Alto Tâmega e Barroso, já poderão ser encaminhados para o nosso hospital a fim de
efectuarem os seus tratamentos de fisioterapia, tendo apenas de pagar a taxa moderadora.
É o início do processo de reabertura do Hospital de Valpaços.
Para esta área da Medicina Física e Reabilitação dispomos também de acordos com os
subsistemas da PSP e GNR, o que representa
uma mais-valia para a região, evitando deslocações para outros centros de tratamento.
Continuamos a aguardar para breve os li-

cenciamentos e respectivos acordos, para Meios Complementares de diagnóstico e Consultas Externas.
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N

esta ocasião do calendário religioso,
a Santa Casa endereçou agradecimentos às várias entidades e grupos do
concelho de Valpaços que fizeram questão
de vir cantar as Janeiras aos seus utentes,
nomeadamente:
– Banda Musical de Valpaços;
– Projecto Afectos – Câmara Municipal
de Valpaços;
– APPACDM de Valpaços;
– Coro da Universidade Sénior de
Valpaços.
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JANEIRO

Cantar das Janeiras

2014

Pequenos Reis

T

ambém nos primeiros dias de Janeiro, as
crianças do nosso jardim de infância cumpriram, mais uma vez, a tradição de cantar os reis.
Assim, os nossos “reis” deslocaram-se à câmara
municipal, devidamente ornamentados com as
suas coroas e instrumentos musicais e cantaram
e encantaram com canções alusivas aos reis, desejando um feliz ano novo ao senhor presidente da
câmara, funcionários bem como a todo o executivo municipal.
Cumprindo a tradição, no final foram recompensados com um delicioso chocolate para cada um.
Cheios de entusiasmo, os nossos reis, foram, também, cantar as janeiras aos idosos que se encontram em algumas das estruturas residenciais da
Misericórdia de Valpaços.
A partilha de sorrisos, de canções e de beijinhos
e os momentos de ternura daí resultantes foram
bem visíveis neste convívio entre gerações. como
“recordar é viver” os utentes da Estrutura Residencial de Idosos S. José resolveram manter a tradição.
Assim, deslocaram-se à ERI de Argeriz para cantar as janeiras aos utentes deste equipamento.
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JANEIRO

Janeiras
C

omo “recordar é viver”, os utentes da
Estrutura Residencial de Idosos S.
José resolveram manter a tradição.
Assim, deslocaram-se à ERI de Argeriz
para cantar as janeiras aos seus utentes.
Foi uma tarde bem passada em que todos
quiseram mostrar os seus dotes, recordando antigas canções de reis, bem como as
noites vividas de porta em porta. a saudar
e a desejar um bom ano a todas as pessoas.

2014

SCMV - Entidade Coordenadora
Local do Programa CLDS+

O

Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social + (CLDS+) criado pela Portaria n.º
135-C/2013 de 28 de Março, tem por finalidade promover a inclusão social dos cidadãos através das ações,
a executar em parceria, que permitam contribuir para
o aumento da empregabilidade, para o combate das situações críticas de pobreza, especialmente a infantil e
da exclusão social em territórios vulneráveis.
As ações a desenvolver pelos CLDS+ integram três eixos de intervenção: Eixo 1: Emprego, formação e qualificação; Eixo 2: Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil, e Eixo 3: Capacitação da
Comunidade e das Instituições. Estas ações são organi-
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zadas através do Plano de Ação do CLDS+,
construído com base no Diagnóstico Social e Plano de Desenvolvimento Social do
Concelho.
No sentido de concretizar o CLDS+ no
concelho de Valpaços, foi assinado no dia
7 de Junho de 2013, o protocolo, entre o
Instituto da Segurança Social, I.P, a Santa
Casa da Misericórdia de Valpaços (Entidade Coordenadora Local da Parceria) e a
Câmara Municipal de Valpaços. Este protocolo termina a 06 de Junho de 2015.

Estrutura Residencial para Idosos

Dr.ª Maria Perpétua Fins Tavares - Lebução

N

o dia 23 de Janeiro, a ERI Dr.ª Maria
Perpétua Fins Tavares recebeu a
visita das crianças da escola EB-1 e Jardim
de Infância de Lebução, que tal como é
habitual, apresentaram-se para cantar as
janeiras.
Foi uma tarde de convívio e animação entre
todos. As crianças foram presenteadas com
um conto denominado “O Traje Novo
do Imperador”, narrado por uma utente.
Terminada a narração, proporcionou-se
um lanche para todos.
No final, as crianças receberam uma
pequena lembrança, elaborada pelos
idosos nas sessões de expressão plástica e
puderam ainda efectuar uma pintura facial,
com um desenho animado a seu gosto.
Foi
importante
este
intercâmbio,
pois permitiu a partilha de saberes,
entretenimento e aproximação entre as
duas gerações.
A SCMV agradeceu ao Coordenador
da escola, Prof. José Frias Varela, pela
iniciativa e colaboração.
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A

Mesa Administrativa realizou a sua re- ria Ribeiro & Ricardo Mourão, dando continuiunião mensal, no dia 8 de Janeiro, na sala dade à decisão de descentralizar as mesmas nas
de reuniões da nova Estrutura Residencial Ma- nove valências desta Instituição.

JANEIRO

Gestão participada e descentralizada

2014

R

ealizou-se ainda, na sala de reuniões da Es- valências de idosos, coordenada pelo Provedor e
trutura Residencial Maria Ribeiro & Ricar- com a presença das Directoras Técnicas, do Dido Mourão, a reunião mensal de planeamento etista e do Director dos Recursos Humanos.
e acompanhamento das actividades, das nove
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Estruturas Residenciais vocacionadas
para dar respostas de qualidade às
necessidades dos seus utentes

O

processo de envelhecimento é inevitável, implicando por isso, alterações em
termos físicos e psíquicos no indivíduo. Por
este motivo reveste-se de especial importância atenuar os efeitos adversos que lhe estão
associados, oferecendo aos nossos clientes
estímulos de natureza física e emocional. As
aulas de ginástica geriátrica visam assegurar
as condições de bem-estar dos utentes, promovendo a saúde e prevenindo o sedentarismo e o stress, com consequência positiva
e directa na qualidade de vida de cada um.
A sua prática regular e continuada permite
o desenvolvimento das capacidades físicas e
intelectuais, com recurso a tarefas simples de
movimentação articular e muscular ajustadas
às necessidades de cada indivíduo.
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A

lém das sessões de ginástica
geriátrica, os nossos utentes ocupam
algum do seu tempo em actividades de
expressão plástica.
Nas fotos podemos observar a construção
da árvore da família, em que cada utente

pinta um coração e cola a sua fotografia. Posteriormente é
elaborada uma árvore com ramificações onde o trabalho
de cada um é fixado.
Desta forma se vai construindo a nova família - “A da
Estrutura Residencial Ricardo Mourão e Maria Ribeiro”.

Estrutura Residencial do Bilhão

A

animação é um estímulo permanente da
vida mental, física e afectiva da pessoa
idosa, visando promover novas descobertas e
aprendizagens, tentado proporcionar uma vida
mais dinâmica e harmoniosa, incitando a uma
ocupação adequada do tempo e contrariando a
passividade.
Nesta perspectiva, com frequência, alguns
períodos do dia ocupam-se com jogos lúdicos recreativos, nomeadamente o bingo dos alimentos
e um jogo de cartas, proporcionando aos nossos
utentes momentos de alegria, descontracção e
interacção, desenvolvendo simultaneamente a
coordenação, a tomada de decisão e a desinibição.
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Estrutura Residencial Maria Ribeiro & Ricardo Mourão

Ambiente Familiar

N

o dia 31 de Janeiro, celebrou-se o aniversário da
nossa utente Dª. Hermínia Castanheira, que comemorou 89 primaveras na presença dos seus filhos
e amigos. Esta pequena cerimónia teve um especial
significado para todos, porque foi a primeira utente
a fazer anos nesta nova unidade da Misericórdia de
Valpaços.

Visita à Cooperativa de Olivicultores

A

lguns dos utentes das Estruturas
Residenciais de Idosos
de Argeriz e Santiago,
realizaram o primeiro
passeio do ano, com
uma visita à Cooperativa de Olivicultores de
Valpaços (COV), em
plena época da apanha
da azeitona.
Foram
gentilmente
recebidos pela equipa
da COV, tendo a Engª
Helena Pimenta feito a
apresentação das instalações, bem como dado a explicação de todo
o processo de produção de azeite, até chegar
ao consumidor.
Para muitos dos utentes, esta iniciativa ser-

viu para recordar bons momentos por ali passados,
enquanto produtores de azeitona.
As ERI de Argeriz e Santiago, bem como a Santa Casa
da Misericórdia de Valpaços, agradeceram o excelente
acolhimento de que foram alvo.
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P

articipando em actividades como
a tecelagem manual, os idosos têm
maiores probabilidades de manterem
uma vida saudável e activa, proporcionando o desenvolvimento da motricidade fina e da interacção e cooperação
entre todos. É este o resultado das actividades realizadas periodicamente na
ERI de Santiago, em que temos cada vez
mais utentes a aderir à iniciativa, orientada pela animadora.

FEVEREIRO

Estrutura Residencial de
Santiago de Alhariz

2014

Estrutura Residencial de Carrazedo Montenegro

T

ambém no dia 3 de Fevereiro a D. Lurdes festejou mais uma
primavera. Para celebrar este dia especial, toda a família (filhos e netos) vieram à estrutura residencial cantar os parabéns.
Além do já tradicional bolo de aniversário a D. Lurdes recebeu
um ramo com 80 rosas em que cada rosa significou uma primavera passada.
Recordar tradições é uma aposta das actividades de animação,
no intuito de valorizar práticas e saberes que ao longo do tempo
vão perdendo a sua força e outras caem mesmo no esquecimento.
Assim promovemos a desfolhada e cada utente pôde recordar
uma tarefa que em tempos preencheu os seus dias.
Integrado nas actividades de animação, os utentes deram vida ao
espaço com a produção de belos ramos de flores.
Duas vezes por semana os utentes da Estrutura Residencial de
Carrazedo exercitam a parte física, no intuito de retardar e minorar os condicionalismos próprios do avançar dos anos.
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Dia de São Valentim
na Estrutura Residencial S. José

N

este dia particularmente romântico, os idosos
desta Estrutura Residencial elaboraram um placard cheio de mensagens de Amor.
Os quatro casais que integram o S. José foram brindados com um lanche diferente, num ambiente acolhedor e decorado a preceito!
Foram endereçados parabéns aos casais:
- Emília Cordeiro e Filipe Barreira
- Neomisa e José Marcelino
- Helena Rua e António Araújo
- Inocência Celeste e José Rodrigues
Eles são a prova que o Amor não tem idade, está sempre a nascer!

Jardim de Infância

Visita ao Mercado Municipal no
Dia dos Namorados

N

o dia em que se celebrou o Amor,
as crianças do Jardim de Infância
da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços foram ao Mercado Municipal, a
convite da Autarquia Local.
Foi uma tarde muito divertida onde não
faltaram corações, rosas, música romântica e, acima de tudo, partilha de afetos,
de miminhos e de muito carinho!
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“O

l a z e r na terceira idade
tem, entre outros objetivos, o
de despertar as potencialidades dos
idosos para aspectos criativos e sociais, estimulando a socialização, a
partilha de experiências, a sensibilidade, as emoções, a comunicação,
a aprendizagem de aspectos novos,
permitindo-lhes uma vida ativa sem
obrigações...”
Assim fazemos com frequência na
E.R.I. Maria Ribeiro & Ricardo Mourão, onde se praticam Jogos de Animação e de Estimulação Cognitiva - jogo
do bowling, tendo como finalidade
aumentar a atividade cerebral e velocidade perceptiva, ao mesmo tempo
divertindo os idosos, ocupando o seu
tempo e promovendo o convívio grupal.

2014

Estruturas Residenciais Francisco
Teixeira e Bilhão – Valpaços

T

ambém no dia 14 de Fevereiro, as ERIs
Francisco Teixeira e Bilhão , comemoraram a data festiva com a realização de um
almoço temático, bem como através da troca de lembranças e afectos, entre casais ou
amigos, fortalecendo desta forma os laços
de amizade entre utentes e toda a equipa
técnica.
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Estrutura Residencial
Maria Ribeiro & Ricardo Mourão

Estrutura Residencial S. José

A

Misericórdia de Valpaços promove o
envelhecimento ativo dos seus utentes
através de atividades fomentadoras de bem-estar
e de estimulação mental. Os utentes aumentam,
assim, a sua capacidade de ajustamento à
mudança, pensam no futuro e no que este ainda
pode trazer, desfrutam o dia-a-dia com maior
autonomia e independência. Nas fotos, os
utentes da ERI S. José realizam uma caminhada
no jardim aproveitando o espaço exterior e o
sol que, finalmente, resolveu aparecer! A tarde
de atividades terminou com o jogo do lençol,
que pretende exercitar a mente e o físico e,
consequentemente, minorar as dependências.

Utentes das ERI de Argeriz e
Santiago de Alhariz visitam Fornos do Pinhal

N

a tarde do dia 21 de Fevereiro, alguns
utentes das ERIs de Argeriz e Santiago
saíram em passeio à aldeia de Fornos do Pinhal onde foram amavelmente recebidos pelo
Senhor Presidente da Câmara Municipal de
Valpaços, Dr. Amílcar Castro Almeida, o qual,
fazendo a apologia da sua terra, apresentou o
“Museu Memórias” e esclareceu mostrando
artefactos agrícolas como era feita a produção
de vinho, azeite e cereal, constituindo aquele
espólio grande parte das memórias da localidade.
Os utentes mostraram-se bastante atentos e
ao mesmo tempo foram interagindo ao longo da visita, recordando assim os tempos em
que manuseavam artefactos como os que se
encontram presentes no museu. De seguida
fizeram um pequeno passeio pela aldeia, conhecendo assim o jardim e parque do qual puderam desfrutar.
De salientar o carinho especial com que o Dr.
Amílcar Almeida recebeu os nossos utentes.
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Nova Cozinha Central da
Misericórdia de Valpaços

2014

E

ntrou em funcionamento a
nova cozinha central da instituição, onde são confeccionadas
diariamente 570 refeições destinadas aos Lares Maria Ribeiro & Ricardo Mourão, S. José, Francisco
Teixeira, Bilhão, Friões, Lebução,
Apoios Domiciliários de Valpaços, Friões e Lebução e Refeitório
dos colaboradores, sob a responsabilidade do dietista Dr. Daniel
Venâncio. Esta nova infraestrutura dispõe de todas as condições
indispensáveis à prestação de um
serviço de qualidade.
A par desta cozinha, continua em
funcionamento a de Carrazedo
Montenegro que fornece as refeições para os lares de Carrazedo,
Argeriz, Santiago e Apoio Domiciliário desta zona, num total diário de 300 refeições.
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Concurso para a ampliação da
Estrutura Residencial Drª Maria
Perpétua Fins Tavares – Lebução

A

Mesa Administrativa, na sua reunião mensal, deliberou abrir concurso para a execução da empreitada de
ampliação da Estrutura Residencial Drª
Maria Perpétua Fins Tavares, em Lebução. O preço base desta empreitada é de
€239.201,59 e com um prazo de execução de 150 dias.
Com esta ampliação a Estrutura Residencial passará a ter uma capacidade
para 30 utentes em lar e dará resposta às
solicitações de internamento existentes.

A utente Berta de Jesus
comemorou 103 Primaveras

C

omemorou-se neste mês, na
Estrutura Residencial de Santiago,
o 103º Aniversário da Dª. Berta de Jesus.
Foi uma cerimónia onde estiveram
presentes os familiares da aniversariante
(filhos, netos e bisnetos), o vicepresidente da Câmara de Valpaços,
Engº. Medeiros, o Provedor da SCM
de Valpaços, os membros da Junta de
Freguesia, bem como familiares de
outros utentes.
A festa foi abrilhantada pelo Grupo
de Concertinas Srª. da Ribeira, que
proporcionou um pé de dança aos
nossos utentes.
O brilhantismo deste aniversário só foi
possível graças ao empenhamento da
Directora Enfª. Zélia Vasco e de todas as
colaboradoras da estrutura residencial,
que prepararam um opíparo lanche.
A Ourivesaria Cidália Joalheiros
ofereceu um par de brincos à Dª. Berta
e a Padaria Moutinho de Argeriz o bolo
de aniversário.
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Os nossos meninos no
desfile de Carnaval de Valpaços

M

ais um ano em que os nossos alunos de Creche e Jardim de Infância tiveram uma brilhante participação no Desfile de
Carnaval de Valpaços.
Os agradecimentos da Instituição
à Directora Técnica, às educadoras e funcionárias desta valência,
pelo seu empenhamento na preparação desta iniciativa.

Os nossos utentes no Desfile

T

ambém alguns dos nossos
idosos, com mais disponibilidade física, quiseram participar
no Desfile de Carnaval de Valpaços.
Esta actividade foi preparada nas
valências, com empenhamento
das Directoras Técnicas, Animadoras Sócio-Culturais e restantes
colaboradoras.
É este sentido de missão que contribui para a felicidade dos nossos
utentes.
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Carnaval

2014

O Carnaval na ERI de Carrazedo

A

última manhã do mês de fevereiro
despediu-se com muito frio, razão
pela qual os utentes da ERI e do Centro
de Dia de Carrazedo não participaram
no desfile juntamente com as escolas
da vila, num convívio intergeracional.
Mesmo assim não deixámos de brincar
ao Carnaval, esquecemos a carrinha
que já estava preparada para o corso
e desfilámos dentro do equipamento
com os fatos que elaborámos com todo
o empenho.
Assim sob o tema da reciclagem fizemos uma homenagem às borboletas
que são um símbolo de locais sem poluição.
Os mais dependentes puderam também soltar a sua gargalhada com os
que desfilaram pelos salões e corredores do lar.
Claro que as colaboradoras deram,
também, o ar da sua graça trajando fatos que muitas gargalhadas e comentários arrancaram aos nossos idosos.
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“É Carnaval ninguém leva a mal”

N

o passado dia 3 de Março realizou-se, na Estrutura Residencial S.
José, um Baile de Máscaras com todas
as tradições de Carnaval.
Foi uma tarde cheia de alegria!
Entre danças e brincadeiras os utentes
puderam (re)viver tempos passados e
reforçar os laços de afetividade com os
outros utentes e com as próprias colaboradoras.

Cantinas Sociais
Assinatura de Protocolo

F

oi assinado no dia 5 de Março
um novo protocolo entre a Misericórdia de Valpaços e a Segurança Social, tendo em vista a continuação do fornecimento de 100
refeições diárias a pessoas carenciadas do concelho.
A assinatura ocorreu nas instalações da Estrutura Residencial Maria
Ribeiro & Ricardo Mourão, tendo o
senhor Diretor do Centro Distrital,
Dr. José Rebelo aproveitado para
visitar a valência, onde já permanecem 28 utentes e em especial a
cozinha central, a partir da qual são
fornecidas as refeições para as cantinas sociais
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MARÇO

ERI S. José

2014

Jardim de Infância

Acção de Sensibilização

N

o dia 6 realizou-se no Jardim de
Infância uma Acção de Sensibilização sobre a Reciclagem, que contou
com a presença da Engª Sandra Reis da
RESINORTE.
Os nossos meninos estiveram sempre
muito atentos e testaram os seus conhecimentos sobre a separação do lixo.
De referir que a Creche e o JI já conseguiram recolher mais de 500kg de lixo
para o Ecoponto Amarelo, no âmbito da
Campanha “Separar para Valorizar!”
O nosso agradecimento profundo aos
pais pela forte adesão a esta iniciativa e
à Engª Sandra pela sua disponibilidade
e simpatia.

Dia da Mulher na
ERI de Carrazedo Montenegro

N

o passado dia 8 de Março comemorou-se o
dia internacional da mulher. A ERI de Carrazedo relembrou esta data comemorativa da conquista dos direitos da mulher, com um debate em
que homens e senhoras elencaram todas as virtu-

des de Ser MULHER. Para além, desta discussão
de ideias, os clientes desta Residência construíram belas flores que foram oferecidas a todas as
senhoras do equipamento: equipa técnica, colaboradoras e claro as nossas senhoras utentes.
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Apoio Domiciliário

A

ERI de Lebução integra as respostas sociais de Lar, Centro de Dia e Serviço de
Apoio Domiciliário, proporcionando a todos
aqueles que solicitam os seus serviços, uma
resposta adequada às necessidades e especificidades de cada cliente, estimulando a autonomia e promovendo a qualidade de vida dos
nossos idosos.
O Serviço de Apoio Domiciliário, através da
oferta de variados serviços, possibilita que o
idoso permaneça no domicílio com toda a comodidade e conforto.
Nesta resposta social, em que muitas vezes os
idosos vivem sozinhos, com pouca ou nenhu-

2014

ma retaguarda familiar, a interação é fundamental. Como tal, são realizadas frequentemente, visitas domiciliárias, que permitem aconselhar e
acompanhar o idoso na resolução de problemas
do quotidiano. Estas servem também para promover e incentivar a hábitos de vida saudáveis,
através da implementação de planos alimentares adequados, breves sessões de educação para
a saúde e através da monitorização da Tensão
Arterial e Glicemia Capilar. Sempre que necessário, é feito o encaminhamento para cuidados
de saúde especializados.

Relatório e Contas de Gerência de 2013

R

euniu no dia 10 de Março, a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços para
análise e aprovação do Relatório e Contas de Gerência
do ano de 2014.
Na reunião participaram
como convidados os presidentes da Mesa da Assembleia Geral e Conselho
Fiscal, respetivamente Dr.
Coelho Marques e Sr. Sernache de Sousa.
Os documentos foram remetidos para a Assembleia
Geral a realizar no dia 27 de
Março para análise e votação final.
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ERI Dr.ª Maria Perpétua Fins Tavares

Aniversário na ERI de
Carrazedo Montenegro

A

Dª. Prazeres, cliente do Centro de Dia
do equipamento de Carrazedo colocou ontem, dia 11 de Março, a 89ª flor no
seu jardim da vida. A neta e a filha Rosa,
que trabalha na cozinha deste equipamento, fizeram-lhe a surpresa oferecendo-lhe
um belo bolo que foi degustado por todos.
A Dª. Prazeres quis fazer a prova antes de
cantar os parabéns e com o dedito confirmou que o creme era muito bom…

O “Mercadinho”

N

o passado dia 11 de Março realizou-se no
Mercado Municipal de Valpaços o primeiro “Mercadinho”- atividade desenvolvida pelo
projeto “Valpaços + ativo e inclusivo” no âmbito
do CLDS+, em que a Entidade Coordenadora
Local da Parceria é a Santa Casa da Misericórdia de Valpaços.
O “Mercadinho” tem como objetivo estimular
a capacidade empreendedora das pessoas desempregadas, através da criação de novas oportunidades/ atividades, contribuindo para o seu
desenvolvimento pessoal e profissional. Esta
primeira edição contou com 14 participantes,
que expuseram o que de melhor sabem fazer.

Dia da Incontinência Urinária

N

o dia 14 de Março comemorou-se o dia da Incontinência
Urinária. A ERI de Carrazedo Montenegro debateu esta patologia, que
também afeta grande parte da nossa
população.
Após a exposição da enfermeira
Ana Rita sobre algumas causas que
estão na sua na origem, houve um
debate de ideias em que os nossos
utentes colocaram dúvidas sobre as
suas próprias situações.
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MARÇO

ERI S. José

Convívio Intergeracional no Dia do Pai

“Não há amor que mais facilmente perdoe, e mais benignamente interprete e
dissimule defeitos, que o amor de pai.”
Padre António Vieira

E

m Portugal, o Dia do Pai é comemorado a 19 de Março. Celebra-se no dia
2014
de São José, Santo Popular da Igreja Católica. São José foi marido de Maria, mãe
de Jesus Cristo.
Na Estrutura Residencial S. José em Valpaços, o dia foi celebrado com a presença das crianças de cinco anos do nosso
Jardim de Infância. Juntos ilustraram
um belo desenho alusivo ao tema, partilharam canções, experiências, histórias
de vida e afetos. No final da atividade, as
crianças brindaram todos os homens da
ERI S. José com uma pequena lembrança.
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ERI Dr.ª Maria Perpétua Fins Tavares

Lebução

B

em-vinda Primavera!
Chegou um pouco envergonhada sem os desejados raios de sol, mas ainda assim, não deixou
de ser comemorada.
Para embelezar o espaço exterior, os utentes da

ERI de Lebução plantaram umas bonitas flores
em vasos, que depois foram colocados junto ao
jardim. Foi uma atividade muito apreciada, pois
relembrou o tempo em que eles executavam
trabalhos na agricultura.

Primavera na Terceira Idade

A

ERI de Santiago fez uma bonita festa para
comemorar a chegada da Primavera. O
evento intitulou-se, “Primavera na terceira idade”
e realizou-se durante a tarde da passada sexta-feira. A música não faltou, o que fez os nossos utentes saírem do cadeirão para dançar. Houve ainda
um delicioso lanche para compensar o desgaste
da dança.
No final fomos presenteados pela nossa animadora Tânia Oliveira, com uma planta para embelezar ainda mais este espaço.
E claro, como está na moda e queremos acompanhar sempre as tendências, fizemos uma “selfie”
com todos os “famosos” desta Estrutura Residencial.
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Dia Mundial da Árvore

MARÇO

Creche e Jardim de Infância

2014

N

a Creche e no Jardim de Infância as comemorações do Dia Mundial da Árvore iniciaram-se com duas semanas de antecedência,
aquando da plantação de tremoços que as crianças levaram para casa, no dia 21 de Março, já em
processo de germinação.
Este ano, as crianças de pré-escolar associaram-se
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às atividades promovidas pela Autarquia Local.
Assim, no período da manhã, deslocaram-se ao
jardim público para assistir à encenação da história “A Árvore Generosa”, interpretada pela Professora Anabela Barreira. À tarde, na Biblioteca
Municipal, as crianças foram brindadas com o
conto “A Árvore dos Sonhos”.

ERI de Argeriz

Atividades de Expressão Plástica

N

um tema livre em que os
nossos utentes dão asas
à sua imaginação, a expressão
plástica, é uma das atividades
indispensáveis no ERI de Argeriz. A moldagem de plasticina
permite desenvolver a criatividade e sobretudo a motricidade
fina dos nossos utentes.

Tarde de Cinema na ERI do Bilhão

C

om as temperaturas desagradáveis que se fazem
sentir neste início de primavera,
deixando-nos sem vontade de
sair do aconchego da E.R.I do
Bilhão, a tarde passou-se com
uma sessão de cinema, em que
os nossos idosos visualizaram
um filme infantil “As Aventuras
de Tom Sawyer”, com direito a
pipocas, proporcionando-se assim uma tarde tranquila a todos.
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Dia do Teatro:
“Era uma vez… Uma caixa mágica!”

2014

N

o nosso Jardim de Infância, o Dia Mundial do Teatro foi comemorado com uma
peça de fantoches em que, desde o texto aos fantoches, tudo
foi concebido e apresentado pelos pais das crianças da Sala das
Estrelinhas (4 anos).
Foi um momento onde reinou a
magia, a alegria e a ternura...

Creche e Jardim de Infância

Feira do Livro: Dias 2, 3 e 4 de Abril

“O

s verdadeiros analfabetos são os que
aprenderam a ler e não lêem” Mário
Quintana.
Segundo Alice Vieira, “Destinados a proporcionar prazer e entretenimento à criança, as
cores, letras, imagens ou até o cheiro dos mais
diversos livros infantis apelam aos principais
sentidos que importa estimular na infância,
contribuindo ao mesmo tempo para o desenvolvimento da competência literária e de leitura dos mais novos.”
Em parceria com a Editora Leya, realizou-se, na entrada da Creche, uma Feira do Livro
direcionada para as crianças de Creche, Pré-Escolar e 1º CEB que foi muito concorrida.
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ABRIL

Jardim de Infância

Creche

Dia Internacional do Livro Infantil
“Sem o escritor, a história nunca teria nascido, mas
sem os milhares de leitores em todo o mundo, a história não viveria todas as vidas que pode viver”
Siobhán Parkinson

N

o dia 2 de Abril comemora-se em todo o mundo o nascimento de Hans Christian Andersen.
A partir de 1967, o dia 2 passou a ser designado por
Dia Internacional do Livro Infantil, chamando-se a
atenção para a importância da leitura e para o papel
fundamental dos livros para a infância.
Na Creche, este dia foi assinalado com o convívio intergeracional entre as crianças e um grupo de utentes
da ERI S. José. Muito atentos e expectantes, assistiram
à leitura de um livro infantil pelo grupo educativo e,
no final, todos tentaram dramatizar a história.
Para esta Instituição o convívio e a interacção entre
os idosos e as crianças, é um factor determinante
para que a forma como a velhice é vista e encarada
possa ser modificada gradativamente, promovendo
a aproximação e a valorização cultural das diferentes
gerações.

Eri Maria Ribeiro & Ricardo Mourão

Dia Internacional do Conto Infantil

O

s contos são “fecundos e imortais” porque
perduram no tempo, em especial os da
tradição oral, lê-se na mensagem oficial do
Dia Internacional do Conto Infantil, que se
celebrou no dia 01 de Abril de 2014.
Foi com muito gosto que efetuámos um intercâmbio com as E.R.I´s de Santiago de Ribeira
de Alhariz e Argeriz, e em que a equipa de animação se esmerou ao elaborar uma pequena
peça de teatro ilustrativa de um conto infantil. A peça eleita foi “Os Três Porquinhos”, e foi
apresentada recorrendo ao uso de fantoches,
para que desta forma fosse mais fácil os nossos
queridos idosos interpretarem o que lhe estava
a ser transmitido.
No final do teatro houve cantares populares e
um pequeno baile seguido de um lanche que
animou todos os presentes. São estas iniciativas que pretendemos continuar a efectuar,
visando o convívio entre as E.R.I´S, evitando
o isolamento dos nossos idosos, e proporcionando uma melhor qualidade de vida.
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“Serrar a Velha”

N

a quarta-feira da terceira semana da
quaresma “serrava-se” a mulher mais
nova que tivesse sido avó pela primeira vez.
Ao som de cânticos e muito barulho feito
com as tampas das panelas da nossa cozinha,
a colaboradora Alice Alves foi homenageada
dado que tinha sido avó na semana anterior.
Os nossos utentes entraram na brincadeira
e relembraram os cânticos e tradições da altura:
“Serra a velha
Quem será ela
A minha avó
Serrote nela”

ERI de Lebução

Visita à Padaria
A proximidade das festividades da
Páscoa, lembra o saboroso e apreciado folar da nossa região.
Com o objetivo de comparar a sua
confecção da forma artesanal e mecânica, os utentes da ERI de Lebução, visitaram a padaria de Tronco.
No local, foi dada uma breve explicação dos ingredientes utilizados, bem
como do processo de execução e cozedura.
No final, surgiu a tão esperada prova
do folar acabadinho de sair do forno.
Foi ainda oferecido folar para o lanche.
Como forma de agradecimento pela
disponibilidade e simpatia com que
foi recebida, a ERI ofereceu uma pequena lembrança elaborada pelos
utentes de lar e centro de dia.
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ERI de Carrazedo Montenegro

2014

ERI de Carrazedo Montenegro

Dia da Saúde

N

um dos dias do mês, no Equipamento
de Carrazedo, os utentes do Serviço de
Apoio Domiciliário, da Estrutura Residencial de Idosos e do Centro de Dia desfrutaram de uma tarde cheia de atividades. Reunidos na ERI os utentes das três valências,
participaram em conjunto em jogos, recordaram canções, seguido de um belo repasto.
Dado ser o “Dia da Saúde” foi ainda avaliada
a tensão arterial e o peso de cada utente. Foi
uma tarde de convívio que proporcionou
ainda o reencontro entre pessoas que não
se viam há muitos anos, apesar de viverem
geograficamente muito perto. Pretendeu-se
aproximar a família da SCM - Equipamento
de Carrazedo.

Ida ao Ginásio

A

ssinalando o Dia Mundial da Saúde,
os idosos residentes nas ERIs do Bilhão, Francisco Teixeira e Maria Ribeiro &
Ricardo Mourão, visitaram um ginásio de
Valpaços, que lhes proporcionou uma aula
de ginástica com muita alegria e boa disposição e tendo como objetivo estimular a
prática de atividades físicas, melhorando a
saúde, o bem-estar e a qualidade de vida.
Fica o reconhecimento ao ginásio Korpus
Perfect, pela disponibilidade e carinho com
que recebeu os nossos utentes.
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Utentes visitam a Padaria Moutinho em Argeriz
“Diz-me e eu esquecerei
Ensina-me e eu lembrar-me-ei,
Envolve-me e eu
jamais esquecerei”
Sousa Lopes

2014

A

lenda do folar da Páscoa é
tão antiga que se desconhece a sua data de origem. Inicialmente chamado de folore, o bolo
veio, com o tempo, a ficar conhecido como folar e tornou-se
numa tradição pascal que celebra a amizade e a reconciliação.
Muito apreciado por todos os residentes deste Concelho e sendo
um dos produtos típicos da região, resolvemos proporcionar
aos nossos utentes uma visita à
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ERI S. José

Padaria Moutinho com o objectivo de relembrar a confecção do folar e de promover o
convívio, reforçando o contacto com a comunidade.
Assim, os utentes tiveram a
oportunidade de observar a
confecção do típico folar trasmontano e alguns deles colo-

caram mesmo as “mãos na massa”, relembrando como se fazia e
quais os segredos para ficar fofo
e saboroso.
O reconhecimento à Padaria
Moutinho pela atenção, simpatia
e generosidade, uma vez que todos foram presenteados com um
saboroso folar para o lanche.

“Ovos e Amêndoas de Páscoa fazem a
alegria de crianças e idosos”.

C

om a proximidade da Páscoa, na segunda-feira dia 7
de abril, foram carinhosamente
trocados ovos e amêndoas de
chocolate entre as crianças do
infantário e os utentes da ERI
de Argeriz. Numa visita inesperada, as crianças vieram ao
lar presentear os nossos idosos
com um coelhinho e uma cesta bem recheada com as tradicionais amêndoas da Páscoa e
ovos de chocolate. Desta forma
foram trocados muito mais que
presentes, trocaram-se doces
carinhos, mimos e abraços.
Um reconhecimento às autoras
desta iniciativa, Profª Romi e
auxiliar Bernardete.

ERI Maria Ribeiro & Ricardo Mourão

Apadrinhamento de Árvores

A

pós a finalização da plantação das árvores na E.R.I. Maria Ribeiro e Ricardo Mourão, realizou-se no passado dia 10
de Abril uma atividade em que cada cliente
apadrinhou uma árvore. Foram colocados
os nomes dos padrinhos em cada uma delas, passando-se assim uma manhã didática
e divertida. (4 fotos)
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Visita à XVI Feira do Folar em Valpaços

P

ABRIL

ERI’s Maria e Ricardo Mourão, Bilhão e Francisco Teixeira

or ocasião do evento, realizouse uma visita à Feira do Folar de
Valpaços, por parte das E.R.Is, Maria
Ribeiro e Ricardo Mourão, Bilhão e 2014
Francisco Teixeira. Os utentes puderam passear pela feira, conhecer os
costumes da região e provar o folar,
mostrando-se entusiasmados com o
passeio. Passou-se assim uma manhã
de convívio, em que todos se divertiram e recordaram as suas vivências
desta época da Páscoa.

A ERI de Friões elabora o típico
Folar Transmontano

S

endo o folar um produto típico da páscoa da nossa região, a ERI de Nossa
Senhora da Conceição de Friões resolveu
elaborar esta iguaria com o objetivo de relembrar alguns dos costumes e tradições
relacionadas com mesmo.
Os nossos utentes tiveram a oportunidade
de participar em algumas tarefas e revelarem alguns dos segredos da sua confecção.
Por fim, não podia faltar a tão aguardada
degustação do típico folar acabadinho de
sair do forno, que foi servido ao lanche.
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Estruturas Residenciais de Argeriz e Santiago

Utentes das visitam a
XVI Feira do Folar de Valpaços
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Feira do Folar e Missa Pascal

I

ABRIL

ERI de Carrazedo

ntegrado no plano anual de animação,
os utentes da ERI de Carrazedo visitaram a Feira do Folar em Valpaços. Reen- 2014
contraram amigos, familiares e claro puderam degustar as iguarias que esta Feira
proporciona.
No passado dia 14 de Abril celebrámos a
missa Pascal no equipamento de Carrazedo. Com a sempre disponibilidade demonstrada pelo pároco de Carrazedo, Pe. José
Maria, os idosos da nossa Estrutura Residencial puderam vivenciar um pouco do
apoio espiritual tão marcado pela época.
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Celebração da Páscoa com Missa Pascal
ERI de Santiago

ERI de Argeriz

ERI de Lebução

ERI S. José

ERI Maria Ribeiro & Ricardo Mourão

ERI Francisco Teixeira

ERI do Bilhão

ERI de Friões

Crianças assinalam o dia mundial da dança

O

Dia Mundial da Dança celebra-se todos os
anos a 29 de Abril.
A comemoração deste Dia tem como objetivo
celebrar a dança e mostrar a sua universalidade,
independentemente das barreiras políticas, culturais e étnicas.
As colaboradoras da Creche e do Jardim de Infância não quiseram deixar de comemorar este dia
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ABRIL

Creche e Jardim de Infância

com as suas crianças, e com o apoio da professora Anabela Barreira, professora de Expressão
Corporal, desenvolvendo ao longo do dia sessões
de atividades rítmicas e expressivas com todas as 2014
faixas etárias!
Foi um dia muito divertido e cheio de movimento
onde a Dança desempenhou o papel principal.

Dia da Mãe
Na ERI Maria Ribeiro & Ricardo Mourão

C

omemorou-se, na Estrutura Residencial Maria
Ribeiro e Ricardo Mourão, o Dia da Mãe. Para
assinalar este dia tão especial oferecemos às nossas
mães uma pequena lembrança.

Na ERI de Friões

T

ambém na E.R.I. de Friões se celebrou o Dia
da Mãe. Assim, foi oferecida a cada Mãe uma
pequena lembrança. Tivemos também a honra de
receber o Pároco da freguesia, que ofereceu a cada
Mãe uma rosa, como simbolismo do dia. (9 fotos)

Na ERI de Argeriz e Santiago

D

e igual modo se comemorou este dia nas ERI
de Argeriz e Santiago, presenteando as nossas utentes com muitos mimos, demonstrando
que as mães são únicas e que cada filho encontra
na sua mãe a melhor do mundo. Quem também
fez questão de nos presentear com uma rosa, desde a utentes a colaboradoras, foi o Sr. Padre Ivo
que nos acarinhou com a sua presença e o seu
gesto altruísta. Por isso, para ele aqui fica o nosso
reconhecimento.
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N

o domingo, dia 11, os utentes das Estruturas Residenciais do Bilhão e Francisco Teixeira tiveram
um dia diferente, que começou com uma actividade de
cariz religioso . No período da tarde tivemos atividades
de lazer, iniciando-se com a visita à Feira do Morango,
em S. Pedro Velho, terminando o dia com um belo piquenique nas margens do rio Tua na cidade de Mirandela. Foi um dia longo cheio de alegria e boa disposição.
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MAIO

Um domingo diferente nas
ERI do Bilhão e Francisco Teixeira

2014

Visita à Escola de Ensino Pré-Escolar

A

lguns utentes da ERI de Argeriz
visitaram a escola pré-escolar da
localidade, com o objetivo de participarem no conto “Kiko, o Dentinho de Leite” e de seguida na apresentação de uma
sessão de educação para a saúde sobre
higiene oral. A finalidade desta atividade foi incutir nas crianças e reforçar nos
idosos, competências adequadas à obtenção da sua própria saúde oral.

Comemoração do 13 de Maio
na ERI de Carrazedo

N

este dia, os utentes da Estrutura Residencial para Idosos de Carrazedo Montenegro
rezaram o terço em honra de Nossa Senhora de
Fátima. Estiveram também presentes, alguns
utentes do Serviço de Apoio Domiciliário.
No período da manhã, assistiram às celebrações de Fátima através das emissões televisivas
e à tarde por volta das 14 horas rezou-se o terço,
tal como vem sendo hábito neste mês de Maria.
Construíram também, nas actividades de animação, uma bela moldura com a imagem de
Nossa Senhora.
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Dia Internacional da Família

MAIO

Creche e Jardim de Infância

2014

N

o dia 15 de Maio, comemorou-se o Dia Internacional da Família, criado em 1994 pela
Assembleia Geral da ONU.
A importância da Família como núcleo vital da
sociedade motivou a realização de uma linda atividade na Creche e JI.
Assim, a Família das nossas crianças foi convidada para uma festa que teve início pelas 17:30. O
programa foi composto pela apresentação de um
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pequeno espectáculo protagonizado por todas as
crianças para a Família. A surpresa maior surgiu
quando os representantes de cada Família subiram ao palco, munidos de instrumentos musicais,
e interpretaram a tão conhecida música “Malhão,
malhão” adaptada a este dia especial!
Foi um fim de tarde muito agradável que terminou com um delicioso lanche convívio cheio de
partilha de emoções, de ternura e de alegria!

Tapete de Trapos

O

s utentes da ERI de Carrazedo Montenegro “tricotaram” um belo tapete que foi colocado na
puseram mãos à obra e inserido na ativi- entrada do nosso lar.
dade da tapeçaria, aproveitaram trapos velhos e

ERI Dr.ª Maria Perpetua Fins Tavares de Lebução

Visita à barragem de Rebordelo

N

o âmbito da comemoração do dia Mundial
da Energia, realizou-se, na ERI de Lebução
,um conjunto de atividades com o objectivo de
sensibilizar os nossos utentes para a necessidade
da poupança de energia, bem como para a promoção das energias renováveis mais amigas do
ambiente (solar, hídrica, eólica e geotérmica), em
substituição das energias fósseis (petróleo, carvão
e gás natural), altamente poluentes e prejudiciais

para a vida na Terra. Neste sentido, após a visualização de um filme alusivo ao tema, construímos
um catavento. Durante a tarde, visitámos a barragem de Rebordelo, como exemplo da energia
obtida através da água, e por ser característica da
nossa região. No final do agradável passeio e uma
vez que o tempo estava convidativo, deliciámo-nos com um gelado.
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N

o passado dia 30 de Maio, os nossos idosos das várias Estruturas
Residenciais e as nossas crianças do
Jardim de Infância participaram na
“Marcha pelo Coração”, promovida
pela Autarquia Local.
Tratou-se de uma excelente iniciativa
que conseguiu aliar a promoção da
saúde física, com bonitos momentos
de convívio intergeracional e de contacto com a comunidade local!

N

este dia com uma conotação tão importante, a Estrutura Residencial de
Friões não poderia deixar de comparecer
em Valpaços, onde foi realizada a Marcha
pelo Coração. Aproveitando o dia de sol
magnífico, juntou-se o útil ao agradável e
marchámos pela nossa saúde!
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JUNHO

Marcha pelo Coração

2014

Estrutura Residencial S. José

Mês de Maria

M

aio é o mês de Maria, o mês
da Mãe!
É o mês em que a fé Cristã está presente no quotidiano dos idosos da
ERI S. José através da oração do terço, diariamente, com a presença da
imagem da Virgem Maria no salão
de convívio.
De referir a grande emotividade sentida por todos, no dia 31 de
Maio, com o “Adeus à Virgem” que
se realizou mais um vez, com a presença do Sr. Padre Leonel e aberto a
toda a Comunidade Valpacense.

Dia Mundial da Criança

P

orque as crianças são mesmo o melhor
do mundo, o dia a elas dedicado não
podia deixar de ser vivido de uma forma
especial! De forma a promover o convívio
intergeracional e, beneficiando da curta
distância entre os Equipamentos, as crianças que frequentam a Creche, deslocaram-se à ERI S. José onde usufruíram de uma
aula de ginástica, vários jogos e danças de
roda que fizeram soltar muitos sorrisos e
gargalhadas a miúdos e graúdos!
A convite da Autarquia Local, as crianças
do Jardim de Infância assistiram à peça de
teatro “Os músicos da aldeia”, dos irmãos
Grimm, apresentada pelo Teatro Filandorra, no Centro Cultural Luís Teixeira.
E como “recordar é viver” os idosos da Estrutura Residencial S. José, aproveitaram o
sol e o período da tarde para visitar a exposição “O brinquedo através dos tempos”,
que se encontra a decorrer na Biblioteca
Municipal.
| 51

O

Santuário de Nossa Senhora do Sameiro
(ou, simplesmente, Santuário do Sameiro) é
um santuário Mariano localizado em Braga, cuja
construção se iniciou a 14 de Julho de 1863.
Pois bem, foi aqui que no passado dia 4 de Junho
se deslocaram em passeio os nossos utentes, num
total de 220 pessoas. Foi um dia de grande azáfama e boa disposição por parte de todos, tendo
apreciado um local onde a maioria deles nunca
tinham ido.
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JUNHO

Passeio ao Santuário do Sameiro – Braga

De regresso a cada um dos nove equipamentos
da Misericórdia de Valpaços, apesar do cansaço, a
satisfação estava espelhada no rosto de cada um e
o desejo era de que a experiência será para repetir.
Os agradecimentos ao pessoal da Instituição: diretoras técnicas, colaboradoras, pessoal da logística. Um agradecimento muito especial aos responsáveis do Santuário, bem como ao Pároco de 2014
Valpaços Padre Leonel Reis que nos acompanhou
e efectuou o serviço religioso.

Festas dos Santos Populares

N

o mês de Junho e cumprindo a tradição, celebraram-se as festas dos Santos Populares em todas as nossas estruturas residenciais. Desta forma, pretende-se
proporcionar aos nossos utentes momentos de alegria e boa disposição em fraternal
convívio, concorrendo para o seu bem-estar. A animação, a gastronomia e o zelo de
todos os colaboradores tornam possível a vivência destas ocasiões especiais do nosso
calendário de tradições.

ERI de Carrazedo Montenegro

ERI de Lebução

| 53

JUNHO

ERI de Argeriz

2014

ERI de Friões
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ERI Maria Ribeiro & Ricardo Mourão

ERI de São José
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JUNHO

ERI Francisco Teixeira - Valpaços

2014

ERI de Santiago da Ribeira de Alhariz
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ERI do Bilhão - Valpaços

Jantar – Convívio na Quinta de Valverde

C

umprindo a tradição, a Santa Casa da Misericórdia de Valpaços proporcionou a todos os
irmãos, familiares e colaboradores um jantar convívio em honra dos santos populares onde não faltaram as sardinhas, regadas com os vinhos da casa
e muita animação musical.
Em posse da palavra, o Provedor, Altamiro Claro,
agradeceu a presença de todos e revelou-se satisfeito com o dinamismo da instituição, apontando-a como uma das mais relevantes a nível local e
regional. Pediu ainda um aplauso para os colaboradores que tornaram possível disfrutar da magnífica refeição e deixou uma mensagem optimista
sobre a continuação da acção eficaz da Santa Casa
junto de quem mais carece dos seus cuidados.
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Festas Finais de Ano Letivo

JUNHO

Creche e Jardim de Infância

2014

“N

um navio em busca de tesouros perdidos, galopando um veloz cavalo,
ou rodopiando em ambientes palacianos, a
criança é um pirata, o Zorro ou uma linda
princesa. O seu poder de imaginação é de tal
forma intenso, que ela, naquele momento,
deixa de ser o Simão, o Rodrigo ou a Mariana,
para incorporar livremente cada papel que
habita no seu imaginário.”
Nélinha Jardim
Nos dias 18 e 20 de Junho, realizaram-se as Festas Finais de Ano Letivo das nossas crianças de
Creche e Jardim de Infância. Em colaboração
com a Professora de Expressão Musical, todo
o Grupo Educativo se empenhou na realização de um espectáculo em que as crianças foram os verdadeiros protagonistas! Tratou-se de
momentos cheios de ternura, humor e partilha
de emoções! As festas terminaram com um saboroso lanche, oferecido pela Instituição, que
pretendeu promover o convívio entre todos os
presentes.
Aos nossos Finalistas desejamos o melhor do
mundo.
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Jardim de Infância

Viagem de Finalistas

N

o dia 26 de Junho, as nossas
crianças que terminam o
ensino pré-escolar para ingressarem no 1º CEB, realizaram a sua
primeira “Viagem de Finalistas”!
A Quinta de Santo Inácio, em
Vila Nova de Gaia, foi o destino
escolhido. As fotografias revelam
um dia cheio de aventura, partilha e boa-disposição!
Às nossas crianças Finalistas desejamos o melhor do mundo…
Sejam muito Felizes!
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E

stão a decorrer em bom ritmo as obras de ampliação deste nosso equipamento de Lebução.
O prazo de execução é de cinco meses, está a cargo da empresa NCX e é suportada integralmente
por verbas da Misericórdia de Valpaços. Esperamos no entanto poder vir a ter uma comparticipação da autarquia, tal como tem acontecido com
outras obras de carácter social do concelho.
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JUNHO

Ampliação da Estrutura Residencial
Dra. Maria Perpétua Fins Tavares – Lebução

Com a realização deste investimento vai ser possível aumentar este equipamento para 30 camas
em Lar e, desta forma, dar resposta às inúmeras
solicitações de internamento que nos chegam,
não só desta zona do concelho de Valpaços, mas
também das freguesias adjacentes do concelho de 2014
Chaves, onde já proporcionamos os serviços de
apoio domiciliário.

Estrutura Residencial S. José

Passeio à cidade de Mirandela

C

om o aproximar do Verão, as saídas ao
exterior tornam-se apetecíveis e ajudam a combater o isolamento a que todos
nos vemos remetidos com o mau tempo.
No dia 12 de Junho, os utentes da Estrutura Residencial S. José foram passear até
à bonita cidade de Mirandela onde, além
de visitarem a Igreja Local e a zona verde,
saborearam um apetitoso lanche e contactaram com a comunidade local.

Visita às instalações da RESINORTE – Boticas

N

o dia 19 de Junho, os utentes da Estrutura Residencial S. José deslocaram-se a
Boticas para conhecer as instalações da RESINORTE. Esta visita enquadrou-se no Dia do
Ambiente que se comemora anualmente a 5
de Junho e pretendeu que os utentes pudessem observar “in loco” todo o processo de
separação do lixo. Apresentamos um agradecimento muito especial à Engenheira Sandra
Reis pela forma como nos recebeu e pela simpatia e disponibilidade sempre manifestadas
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JUNHO

Semana Aberta do
Centro de Formação Profissional

2014

“Empresas
– Espaços
concretos de
aprendizagem;
Projetos
empreendedores,
inovação e
competitividade”
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R

ealizou-se em Chaves entre os dias 23 e 27 de Junho a
Semana Aberta, subordinada ao tema: “Empresas – espaços
concretos de aprendizagem; Projetos empreendedores,
inovação e competitividade”, organizada pelo Serviço de
Formação de Chaves do IEFP.
Integrado nesta iniciativa teve lugar o painel “Misericórdias
e Desenvolvimento Local”, que contou com a intervenção
do Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços,
Dr. Altamiro Claro, que começou por efetuar uma resenha
histórica da instituição, prosseguindo com a apresentação dos
indicadores mais significativos ao nível de pessoal, receitas e
despesas do ano transato, dando especial ênfase aos programas
do IEFP - Contratos Emprego, Inserção e Estágios/Emprego.
Depois fez uma caraterização dos vários equipamentos da
Misericórdia de Valpaços, número de utentes, comparticipação
média por utente e por valência, reforçando a necessidade
de no futuro se proceder à elaboração de cartas sociais que
definam a localização de novos equipamentos a uma dimensão
supramunicipal, sob a égide da Comunidade Intermunicipal
do Alto Tâmega.
Por fim realçou a importância da economia social nos concelhos
do interior e o seu contributo para a fixação de pessoas, numa
altura que se perspetiva o encerramento de muitos serviços
públicos.

Nossa Senhora da Misericórdia, 2014
Acrílico s/ tela de linho
130 x 89 cm
Autoria: Benvindo de Carvalho
Propriedade: Santa Casa da Misericórdia de Valpaços

Santa Casa da Misericórdia de Valpaços
–•–
Rua da Misericórdia, n.º 3
5430-453 Valpaços
Telefone: 278 710 140
Fax: 278 710 141
email: scmvalpacos@mail.telepac.pt
facebook.com/pages/Santa-Casa-da-Misericórdia-de-Valpaços
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