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A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) São João Baptista, foi a últi-

ma resposta social, da Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro, a abrir por-

tas, à pouco mais de um ano.  
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Igreja da Misericórdia  

Após as obras de recuperação da Igreja ao nível dos exteriores, telhado, bem como da cobertura interior do 

edifício, foi possível concretizar a melhoria de condições de segurança e conforto de pessoas e bens. Chegou 
agora o momento de ser possível a recuperação dos três altares da igreja (1 Mor e 2 laterais), bem como as 

pinturas da abóboda.  
 

Leia Mais: Págs: 04  e 05 

Feliz Natal! 
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O novo ano letivo começou, com ele vieram novas 

crianças, outras transitaram de sala, mas as ativida-

des promotoras para um desenvolvimento harmonio-
so e global continuaram! 

Diariamente realizamos atividades em sala com esse 
objetivo. Mas queremos partilhar convosco outras de 

grande grupo e saídas ao exterior, que além de te-
rem um caracter lúdico são impulsionadoras de 

novas aprendizagens. No início do ano letivo, dia 28 
de outubro   fomos à ERPI S. João Batista celebrar o 

Dia Internacional da 3ª Idade, com o intuito de sensi-
bilizar a criança a ter uma atitude de respeito para 

com os mais idosos. 

Confecionamos a marmelada que nos permitiu explo-
rar sabores, cheiros e texturas. O Magusto interge-

racional realizado no Jardim-de-infância foi também 
uma das nossas atividades muito divertidas. 

Pelo segundo ano voltamos a participar no projeto 
Mundos de Vida, com a Missão Dia Nacional do Pija-

ma. O principal objetivo será trabalhar com as crian-
ças a importância da solidariedade e da família. 

 Aproveitamos a oportunidade para deixarmos aqui o 
nosso bem haja às famílias e restante comunidade 

que tão bem acarinham esta causa. 

Creche - João Lopes da Silva Voz do Cliente 
 

 

“Acredito que  

minha filha irá  

crescer, brincar e  

apreender de forma 
saudável. {Mãe} .” 

(Creche João Lopes da Silva) 
 

 
‘’Gosto muito de estar  

aqui, brincar e  
apreender e  

ensinam-me muitas  

coisas novas.’’(Jardim de Infância)  
 

 
Eu gosto muito do  

CATL, porque tem  
muitas atividades que 

 nos ajudam a crescer de forma 
divertida.  

  

 

 

 

 ‘’Estamos abertos 
12 meses por ano’’  

 
 

‘’Todas as crianças 
têm direito a 1 mês 

de férias por  
ano ‘’  

 

 

 

 

 

 

Também na Creche Familiar, as crianças 

têm continuado a realizar atividades lúdi-
cas e pedagógicas, juntamente com as 

suas amas e educadora de infância coope-
rante. São essencialmente trabalhadas as 

áreas das expressões e da afetividade. No 

período que decorre, estamos a preparar a 
nossa participação na Festa de Natal da 

infância … apesar de “pequeninos”, já te-
mos grandes atores! 

Creche Familiar 
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"Ao longo de 2015 o CATL realizou diversas atividades com as crianças, proporcionando-lhes verdadeiros 

momentos de diversão e descoberta de novas aventuras e desafios. Ateliers, workshops, viagens e jogos 
didáticos, são apenas algumas dessas atividades realizadas ao longo do ano e que ajudam as nossas crian-

ças, não só a crescer como também a brincar e a conviver. O CATL tem um horário de funcionamento alar-
gado, estruturado a pensar nas necessidades dos encarregados de educação e nas crianças, sendo que em 

período letivo funciona das 17h00 às 20h00 e em período de férias das 08h30 às 20h00." 

Centro de Atividades Tempos Livres (CATL) 

Atividades Infância/CATL 

O Jardim-de-infância/Pré-escolar é um marco essencial na vida das crianças! É fundamental para o desenvolvimento 

da criança que esta ingresse num espaço educativo, no qual poderá continuar a desenvolver as suas inúmeras capaci-

dades através de experiências diferentes das que vive em casa. Para crescer harmoniosamente, uma criança precisa 

de outras crianças e de um espaço capaz de lhe proporcionar experiências gratificantes e enriquecedoras a nível do 

seu próprio desenvolvimento. Neste espaço, as crianças vão ter a possibilidade de desenvolver ao máximo as suas 

competências sociais, estéticas, afetivas, cognitivas, motoras, linguísticas e manipulativas. Aprendem a lidar com a 

diferença. Aprendem a ser pessoa. Sendo a qualidade da primeira escola determinante para a vida futura da criança, 

apostamos nesse fator quando remodelamos o Jardim-de-infância/Pré-escolar, para podermos oferecer o melhor aos 

vossos filhos. 

O novo ano letivo iniciou em setembro passado e as atividades propostas no PAA para este ciclo 2015/2016 já se en-

contram no site da Santa Casa da Misericórdia e a decorrer nas datas e tempos previstos. Abertos a todas as propos-

tas, no dia 10 de setembro a convite da Biblioteca Municipal Trindade Coelho e na pessoa da Senhora Vereadora da 

Cultura e Turismo (Virgínia Cordeiro Gomes Vieira) participamos no sexto aniversário do supra mencionado edifício. 

Neste sentido, fomos convidados a estar presentes nas atividades Hora do Conto mais Ateliê de Expressão Plástica. Foi 

uma manhã divertida e de confraternização que finalizou com o cantar dos parabéns, soprar das velas e comer do 

bolo. Ainda em setembro o Município de Mogadouro comemorou no dia 29, o “Dia Mundial do Coração” programando 

para o referido dia um conjunto diversificado de atividades. Sendo convidados a estar presentes na atividade 

“Caminhada” e como aplaudimos estas iniciativas participamos com todo o gosto e energia que nos é conhecida.  

A 28 de outubro, O “Dia Mundial da terceira Idade” foi comemorado na ERPI SJD. No mesmo mês aceitamos e partici-

pamos em mais um desafio lançado pela Equipa de Saúde Escolar do Centro de Saúde de Mogadouro, nossos parceiros 

em várias atividades. Com o objetivo de sensibilizar crianças, pais, familiares, comunidade escolar e comunidade em 

geral. Conversámos sobre o tema “Luta Contra o Cancro da Mama” durante o mês de outubro (mês de prevenção) 

concretizando esta atividade no dia trinta de outubro com a criação de um laço humano de cor rosa, símbolo desta 

luta. Neste mesmo dia ainda se comemorou no Jardim-de-infância/Pré-escolar o “Dia das Bruxas” com um espetáculo 

de circo. 

De todas as atividades que foram planificadas para serem realizadas no presente ano letivo devemos destacar o “Dia 

da Confeção da Marmelada” a 3 de novembro, “Dia de São Martinho” que decorreu no dia 11 de novembro com a partici-

pação das várias respostas sociais. Foi um convívio intergeracional com grande valor para crianças e idosos. Uma das 

atividades que é realizada todos os anos é a “Festa de Natal”, que este ano se realizará a 13 de dezembro. É sempre 

uma atividade que envolve todas as respostas da infância e de grande importância para a comunidade escolar e famili-

ar.  

As atividades destacadas são parte daquelas que estão planificadas no Plano Anual de Atividades e que envolvem as 

várias respostas da Santa Casa da Misericórdia, a comunidade familiar e a comunidade em geral. Devo destacar ainda 

algumas das atividades que não constam do Plano Anual de Atividades, contudo são realizadas sendo planificadas à 

posteriori. No seguimento das atividades e ainda em novembro devemos dar ênfase à atividade que se realizou no dia 

20 de novembro “Dia Nacional do Pijama”. Foi um dia educativo e solidário feito por crianças que ajudam outras crian-

ças. Pretende-se com esta iniciativa alertar o País para os direitos da criança em particular para o “Direito da Criança 

Crescer numa Família”. No mês de dezembro, à semelhança dos anos anteriores, também participaremos no “Concurso 

de Presépios” promovido pela Biblioteca Municipal Trindade Coelho.  

Certos que fazemos o nosso melhor pelas crianças, continuamos a integrar todas as propostas que contribuam para o 

desenvolvimento integral de todos os pequeninos! 
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Estrutura Residencial para Pessoas Idosas São João Baptista  

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas São João Baptista, foi a última Resposta Social, da 
Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro, a abrir portas, há pouco mais de um ano. Apesar 

disso, tem a sua capacidade de lotação preenchida por 52 residentes. 
Imbuídos do espírito próprio de uma Santa Casa da Misericórdia e perseguindo os objectivos 

traçados pelo Sr. Provedor e Mesa Administrativa, que motivaram a construção desta obra ím-
par, queremos prestar aos nossos utentes os melhores serviços, atendendo às suas necessida-

des e respeitando a sua individualidade. Residentes, familiares e colaboradores são chamados a 
intervir na formação desta comunidade, onde queremos que todos se sintam integrados. 

Por isso a rotina diária da ERPI São João Baptista é preenchida por actividades de índole diver-
sa, com o intuito de irmos ao encontro das necessidades, expectativas e potencialidades de cada 

um dos nossos utentes. 
Destas actividades destacamos: educação física, caminhadas e sessões de hidroginástica;  ateli-

ers de artes plásticas, informática, teatro, culinária, inglês e música; passeios temáticos ao 

exterior;  participação em actividades lúdicas, desportivas e culturais promovidas por entidades 
municipais ( ex: Feira dos Gorazes, Red Burros; Dia do Idoso, Tourada );  celebração de eventos 

marcantes para os residentes ( ex: aniversários ) ou para a instituição ( ex: Festa do Patrono 
São João Baptista, Magusto, Festa de Natal );  participação no Projecto Ler+ Ser+ da responsabi-

lidade de docentes e alunos da Escola Secundária de Mogadouro;  promoção e participação em 
actividades lúdicas, culturais e desportivas, juntamente com outras respostas sociais da SCMM, 

da Terceira Idade e da Infância. O elevado nível de participação dos residentes revela a impor-
tância destas actividades e a qualidade do trabalho realizado pela equipa multidisciplinar. 

No sentido de continuarmos a melhorar as condições de vida dos nossos residentes, lançámos e 
concretizámos mais dois projectos. 

Em primeiro lugar a instalação de uma capela moderna e adequada às necessidades espirituais 

dos nossos clientes. Todos os dias é frequentada, individualmente ou em grupo, nomeadamente 
para a recitação do Terço. A eucaristia é celebrada semanalmente, e conta com a participação 

de quase todos os residentes, e por vezes com a presença de familiares e amigos daqueles. 
O segundo projecto pretendeu dar mais vida e cor à nossa casa, por isso salpicámos as “ ruas 

interiores “ com flores e plantas. Foi grande a satisfação com que utentes e familiares acolhe-
ram estes projectos. 

Só agora começamos, o caminho não é fácil, mas esperamos ir longe na qualidade da nossa 
resposta às necessidades e circunstâncias próprias da faixa etária que acolhemos, respeitando 

o seu direito a um envelhecimento activo e digno da condição de seres humanos, até ao último 

dos seus dias.  
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Psicologia 

 

A intervenção do serviço de 
psicologia tem-se vindo a afirmar 

de crescente importância face ao 
aumento substancial de idosos 

com quadros de demência nas 
respetivas ERPI São João de Deus, 

São João Baptista, Bruçó, Serviço 
de Apoio Domiciliário e Unidade de 

Cuidados Continuados Integrados 
verificando-se a necessidade de 

u m a  i n t e r ve n ç ã o  e f i c a z , 
consciencialização da família e 

formação disponibilizada às 

colaboradoras como forma de 
garantir um melhor cuidar.  

Por outro lado a importância de 
t r a b a l h a r  d i a r i a m e n t e 

capacidades cognitivas que vão 
d im inu indo  com a  idade , 

consciencializando o idoso para 
uma nova etapa da vida onde a 

estimulação nas suas diversas 
formas é primordial, contribuindo 

para um envelhecimento “mental” 

tão ativo quanto possível. 

 

 

Animação  
 
 

A Animação Sociocultural tem um 

papel crucial: no despertar de 
capacidades "adormecidas"; no 

colmatar da inércia, da falta de 
motivação, da falta de autoestima 

contribuindo para que o dia a dia 
dos nossos Clientes/Utentes seja 

preench ido  de  a t i v idades 
prazerosas e que contribuam para 

um melhor bem-estar geral. 

Dentro ou fora da Instituição, os 
cientes dispõem de um leque 

diversificado de atividades desde: 
artes plásticas, expressão motora, 

conto e leitura, música, educação 
física, passeis pedestres e outros, 

ateliers alusivos a cada época, 
entre outas. 
 

 

 

A principal aposta na Estrutura Residencial S. João 

de Deus continua a ser a de oferecer aos nossos 
clientes um serviço de excelência na prestação dos 

cuidados. A intervenção de cada um dos técnicos 
nas diferentes áreas (enfermagem, fisioterapia, 

podologia, psicologia, apoio psico-socio-familiar e 

animação sociocultural) diferencia a intervenção 
promovendo o retardar do processo natural de en-

velhecimento/dependência e/ou a sua estabilização, 
a exploração das potencialidades de cada um, o 

respeito pela individualidade de cada pessoa, um elo 
de confiança entre Instituição, cliente/utente e famí-

lia. 
A Instituição tem vindo ao longo dos tempos a apos-

tar na qualificação dos seus colaboradores mere-
cendo especial enfoque o ensino no cuidado a pesso-

as com múltiplas debilidades (físicas e/ou psicológi-
cas) para que as colaboradoras possam cada vez 

mais garantir um melhor cuidar. 
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“ERPI São João de Deus ,Já não 

estou em idade de estar 
sozinho e aqui tenho todas as 

condições .” 

António MENDES 
 

“ERPI São João de Deus ,Não é 

o céu... mas não falta aqui 
nada!!! Afinal a nossa casa será 

sempre o nosso lar. “ 

Adelina BENTO 

 

“ERPI Bruçó ,Para mim o Lar é 
bom, se não fosse, estava em 
minha casa e não troco este 
Lar por nenhum.” 

Adorinda CASTRO 

 

“ERPI São João de Deus ,Já 
estou cá há 14 anos, nunca me 
faltou nada, sinto-me apoiada 
nesta casa. “ 

Soledade RUIVO 

 

 

 

ERPI de Bruçó 

Aquisição de um imóvel. 

A Voz do Cliente: 

A ERPI e o Centro de Dia Bruçó caracteriza-se pelo seu ambiente familiar e acolhedor aliado a uma equipa de 

profissionais habilitados para conseguir proporcionar bem-estar, conforto e qualidade de vida aos utentes e 

também confortar os seus familiares. 

Esta ERPI com capacidade para 13 utentes e o centro de dia com capacidade para 8 utentes, podem usufruir de 

serviços mais individualizados e personalizados com a finalidade de colmatar da melhor forma as fragilidades 

e as debilidades próprias do processo de envelhecimento.    
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Para satisfazer as necessidades dos mais idosos sem que estes tenham que deixar de permanecer diaria-
mente no seu domicílio e no seu ambiente natural de vida apresentamos a resposta social SAD (Serviço de 

Apoio Domiciliário), dividido em SAD Mogadouro e SAD Bruçó.  Esta resposta social proporciona um leque de 
serviços para melhorar a qualidade de vida, aumentando o conforto e o bem-estar do idoso. Além dos ser-

viços comuns de alimentação (4 refeições por dia, 7 dias por semana), higiene pessoal (2 vezes por dia, 7 
dias por semana, com os serviços de levante, deite, administração de medicação, banho semanal, higiene 

pessoal diária), higiene habitacional (1 vez por semana) e tratamento de roupas (1 vez por semana).  

Os utentes têm ainda ao seu dispor uma equipa de técnicos especializados que os apoiam nomeadamente a 
nível da enfermagem, com cuidados de saúde primários no seu domicílio, gestão e marcação de consultas, 

preparação para exames complementares de diagnóstico, colheitas de espécimes para análises, gestão de 
medicação (preparação da terapêutica semanalmente e vigilância das tomas), tratamento de feridas e 

vacinação, aconselhamento de enfermagem ente outros serviços que sejam necessários. Outra das equipas 
especializadas que esta resposta social tem ao dispor dos utentes é a animação sociocultural que realiza 

diversas actividades com os utentes desde passeios ao exterior, visitas a exposições e feiras, leitura, es-

crita, artes plásticas, jogos individuais e/ ou em grupo, atividades desportivas e de lazer, música, transpor-
te e acompanhamento a consultas ao centro de saúde local, pagamento de facturas (água, luz, gás, telefone, 

mensalidade), aquisição de bens e géneros alimentícios. 

Além destes serviços o SAD dispõem ainda de uma psicóloga que vai intervir com o utente sempre que 
assim se justificar e uma podologista que presta os seus serviços, com mais ou menos frequência, depen-

dendo da necessidade de cada idoso.   

As localidades abrangidas pelos Serviços de Apoio Domiciliário de Mogadouro são: Mogadouro, Zava, Figuei-
ra, Vale de Porco, Vilar do Rei, Castelo Branco, Quintas das Quebradas, Meirinhos, Valverde, Vale da Madre, 

Azinhoso, Sampaio, Vidoedo Penas Roías, Peso, Macedo do Peso, São Martinho do Peso e Valcerto. 

O SAD Bruçó contempla as seguintes aldeias: Bruçó, Vilarinho dos Galegos, Vila dos Sinos, Ventozelo, Peredo 

de Bemposta, Vila D`Ala, Paço, Santiago, Variz e Vilariça.  
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A Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Mogadouro, continua a prestar cuidados de saúde e de apoio social de forma continuada e inte-
grada a pessoas que, independentemente da sua idade se encontrem em situação de dependência.  

Atuamos também na otimização do conforto, função e suporte social aos doentes e familiares quando a cura não é possível. 
O envelhecimento demográfico e as alterações na estrutura social e familiar das populações determinam a criação de respostas adaptadas às 

atuais necessidades dos respetivos perfis clínicos e sociais. Neste sentido, verificamos uma crescente procura dos nossos serviços, o que é por 
nós encarado como um desafio para uma melhor prestação de cuidados e um voto de confiança profissional.  

A UCCI, atua numa perspetiva holística, dispondo de uma equipa multidisciplinar composta por: 2 médicos, 8 enfermeiros, 1 fis ioterapeuta, 1 assis-
tente social, 1 psicóloga, 1 animadora sociocultural, 13 auxiliares, 1 terapeuta da fala, 1 capelão, 1 podologista, 1 rececionista, 1 assistente administra-

tiva garantindo desta forma uma intervenção individualizada e humanizada de cuidados. 

Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos – Planalto Mirandês  

A SCMM continua a colaborar nos cuidados prestados a doentes em situação de 
intenso sofrimento decorrente de doença incurável em fase avançada e rapida-

mente progressiva.  

O objetivo consiste em promover, tanto quanto possível e até ao fim, o bem-
estar e a qualidade de vida destes doentes no seu domicílio. Estes cuidados 

permitem condições para que os utentes passem os últimos dias no seu meio 

habitual de vida na companhia de familiares e amigos. 

A Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos, é formada por uma equipa multi-

disciplinar, com formação e treino específico e avançado, constituída por: mé-
dicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionis-

tas, terapeuta da fala, entre outros.  
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Lavadouro  

 

 

Aquisição de um imóvel para 

ampliação da Lavandaria. 

Recentemente foi adquirido um 

imóvel para a ampliação da 

Lavandaria, para que o espaço de 

trabalho fique mais amplo, 

permitindo a criação de mais um 

serviço de lavagem a seco.  

 

 

 

 

 

 

 

Formação  

Primeiros Socorros 

Ação formação—qualidade 

Quinta da Avó  

Formação  

Empresas de Inserção:  

Preços: 

 Passar a Ferro : 2.00€/KG 

 Colchas/Edredons :  2.00€/KG 

 Lavar+Secar+Passar : 2.50€/KG 

 
Preços especiais para Hotelaria, Estética e Restauro 

Orçamento Grátis  

Ao longo do corrente ano civil a SCMM promoveu aos seus colaboradores várias ações de formação externas 
e internas, pensadas para ir ao encontro dos interesses e dificuldades que os colaboradores têm sentido no 

desenvolvimento do seu trabalho. 
A formação é um processo global, gradual e permanente que prepara os colaboradores para o exercício de 

uma atividade profissional ou para a melhoria do seu desempenho. O objetivo é dar resposta às necessidades 
de especialização e permanente atualização profissional dos recursos humanos da Instituição, na perspetiva 

de aumentar a eficácia, eficiência e qualidade dos serviços e de melhorar o seu desempenho. 
No início do atual ano, fez-se uma recolha e análise de 

informações para determinar as lacunas de desempenho, 
as falhas de competências ou a falta de conhecimentos, 

necessárias à realização da atividade profissional, com 
vista ao planeamento de formação, criado anualmente, e 

cumprido com boa vontade por parte de todos. 

Presentemente, preparamo-nos para traçar o plano anual 
de formação 2016 com ajuda imprescindível de um diag-

nóstico de necessidades formativas, onde cada colabora-
dor terá oportunidade, individualmente, de referenciar as 

suas necessidades formativas. 

A Empresa de Inserção Lavadouro empenha-se em desenvolver um trabalho rigoroso no tratamento de rou-
pa, quer para os clientes da Instituição quer para clientes externos. Dadas as necessidades da população 

local, relativamente à lavagem a seco de peças de vestuário, brevemente a Instituição dará cumprimento à 

implementação de mais um serviço.  

A Estufa Quinta d’Avó tem vindo a desenvolver um trabalho 
de melhoria na produção dos produtos hortícolas, apos-

tando cada vez mais nos legumes que se consomem em 
maiores quantidades na Instituição. Destacam-se essenci-

almente as diversas variedades de couve, a courgette, a 
abóbora, o feijão verde, o tomate, a alface, o espinafre e o 

alho francês. Contribuem estes legumes para a maioria 
dos pratos confecionados nas Cozinhas da Instituição, quer 

para idosos, quer para as crianças. Como existem árvores 
de fruto no pomar junto da Creche João Lopes da Silva e 

Unidade de Cuidados Continuados, esta equipa de trabalho 
da estufa também tem cuidado da produção da fruta exis-

tente, nomeadamente, maçã, pêra, kiwi, pêssego e ameixa 

que os nossos utentes tanto apreciam.  

Liderança, motivação de grupos e trabalho em equipa 
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CLDS: Contrato Local de Desenvolvimento Social MAIS  

Este programa procurou responder às necessidades de inovação nas estratégias de combate à pobreza 

particularmente a infantil e à exclusão social no âmbito territorial.  

Deste modo, o projeto criou e dinamizou ações conjuntas que caracterizaram a promoção da inclusão social 

e o combate à pobreza.  Foram promovidas ações estratégicas estruturais na área do emprego, formação e 
qualificação, na intervenção familiar e parental, na capacitação da comunidade e das instituições e ações de 

combate ao isolamento dos mais idosos, permitindo assim, trabalhar com todas as faixas etárias e as dife-

rentes problemáticas.  

Durante os dois anos de atividade, o projeto SER+, teve um total de 2010 beneficiários das suas 136 ações 

desenvolvidas. 

 Os apoios concedidos das entidades parceiras revestiram-se de diversas formas, desde disponibilização de 
informação em áreas específicas a apoios pontuais, ou intervenções de fundo nas mais variadas áreas refe-

ridas. 

Dos apoios prestados entre 2013 a 2015, é importante destacar o atendimento, acompanhamento e encami-
nhamento, a indivíduos desempregados, prestado pelo Gabinete de Apoio à Empregabilidade (GAE) e todas as 

ações desenvolvidas junto de jovens, empresários e instituições. 

Através do Centro de Recursos (CR) foi prestado atendimento e acompanhamento a famílias, crianças e 
jovens, promovendo ações de gestão doméstica, alimentação saudável, cidadania, saúde/higiene, incentivo 

ao donativo, valorização do dinheiro e problemática das limitações físicas. 

Este projeto de intervenção comunitária inclui também, pessoas com mais de 60 anos de idade, proporcio-
nando-lhes bem-estar e uma vida mais saudável através das aulas de ginástica geriátrica por nos promovi-

das, bem como as ações socioculturais e encontros promovidos pelas aldeias do concelho. 

As ações de voluntariado foram, também, ações inovadoras, pois permitiram o encontro intergeracional. 

A auto avaliação do projeto SER+ é positiva uma vez que atingimos os objetivos aos quais nos propusemos 

procurando sempre ajudar e apoiar a população Mogadourense.  

Foi um projeto que deu imenso prazer realizar, a toda a equipa envolvida. Fomos privilegiados no contacto 

com os outros e nas aprendizagens que realizámos. 
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Newsletter  
Para receber mensalmente as 

notícias da SCMM, envie-nos o seu 

endereço de correio eletrónico 
para 

ti@misericordiamogadouro.com 

 

 
Site 

Totalmente renovado , com uma 
cara nova e moderna. Com todas as 

informações sobre a SCMM. 
Aqui fica o link para consultarem e 

usufruírem. 

 

misericordiamogadouro.com 

 

 
 

Facebook  
Uma página nova e renovada , onde 

podem consultar as novidades. 
 

 

https://www.facebook.com/
misericordiamogadouro/ 

 
 

 

 

 

Loja Sol 
A Loja Sol tem recebido variados donativos que a população encaminha para distribuir pelas famílias que 
procuram este apoio, essencialmente vestuário, calçado e esporadicamente géneros alimentares. É com 

muito empenho que a equipa que presta voluntariado organiza a Loja, com o objetivo de serem redistribuídos 
os artigos que lá existem.  

Muitas destas famílias são encaminhadas pelos Parceiros da Instituição, referenciando as carências mais 
urgentes com o intuito de colmatar essas necessidades. Por outro lado, existe um número cada vez maior de 

pessoas que vão diretamente à Loja Sol solicitar apoio.  

A Cantina Social continua a trabalhar em parceria com as res-
tantes IPSS’s do concelho, assegurando a entrega de refeições a 

100 beneficiários por dia, protocoladas com o Instituto de Segu-
rança Social, ao abrigo do Programa de Emergência Social. Foi no 

âmbito do apoio e proteção à terceira idade e às famílias em 
situação de vulnerabilidade económica, que a Rede Solidária das 

Cantinas Sociais surgiu como resposta de intervenção no âmbito 
do Programa de Emergência Social.  

Inquéritos Satisfação Clientes 
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Igreja da Misericórdia  

Certificação Energética  

UCCI 

ERPI SJD 

O Altar-mor e os altares laterais (esquerdo e direito) em talha dourada e policromada, apresentavam muitas 
poeiras e sujidades superficiais, juntas de união abertas, sujidades aderentes, manchas de humidade, desnivela-

mentos estruturais, lacunas a nível da preparação branca da pintura e dos douramentos, pelo que foi feita inter-
venção. O objetivo era limpar as poeiras soltas, reconstituir elementos estruturais e decorativos que se encon-

travam com falhas, para depois se proceder à sua reintegração e douramento. Todo este trabalho foi financiado 
pela Câmara Municipal de Mogadouro, apoio importante para que a Igreja da Misericórdia voltasse a ter a dignida-

de de um lugar de culto. Este foi mais um dos objetivos dos Órgãos Sociais da Misericórdia concretizados, graças 
à sua sensibilidade patrimonial, sob pena de se perder esta Igreja caso não fosse preservada com brevidade. 

Consideram que a população do concelho deve estimar o património religioso, para permitir o seu uso correto no 
dia a dia, mas também como forma de ensinar às gerações vindouras a importância dos usos, costumes e tradi-

ções religiosas da nossa comunidade.  

No âmbito da Candidatura ao Programa Operacional Regional do Norte, Eixo 
Prioritário I – Competitividade, Inovação e Conhecimento, com o tema 

Energia – Utilização Racional de Energia e Eficiência Energético-Ambiental 
em Equipamentos Coletivos (IPSS e ADUP) a Santa Casa da Misericórdia de 

Mogadouro concluiu os fornecimentos "Melhoria da Eficiência Energético-
Ambiental do edifício do Lar S. João de Deus" e "Melhoria da Eficiência 

Energético-Ambiental do edifício da Unidade de Cuidados Continuados Inte-
grados". 

Estes fornecimentos destinaram-se à instalação de sistemas de utilização 
racional de energia e de eficiência energético-ambiental, suportados por 

um processo de auditoria energética e incluíram a instalação de sistemas 
de autoconsumo de energia elétrica (Sistemas fotovoltaicos de 29 kWp), 

instalação de caldeiras a biomassa e substituição dos equipamentos de 

iluminação existentes, bem como as 
respetivas obras acessórias. 
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Alzheimer 

Como deve reagir: 

 

Esteja próximo e olhe bem para o 
portador da doença, olhos nos 

olhos, quando conversam; 

 

Permaneça calmo e quieto. Fale 

clara e pausadamente, num tom 
de voz nem demasiado alto nem 

demasiado baixo; 

 

Evite ruídos (rádio, televisão ou 

conversas próximas); 

 

Se for possível, segure-lhe na 

mão ou ponha a sua mão no 

ombro dele. Demonstre-lhe 

carinho e apoio. 

 

É extremamente difícil cuidar de 
um doente de Alzheimer. Tem de o 

acompanhar ao longo do tempo, 
viver um dia-a-dia que se torna 

progressivamente mais difícil e 
exper imentar  sent imentos 

diversos, muitos deles negativos. 

 

 

 

 

 

Amplificação e Readaptação 

da ERPI Bruçó 
 

Imagem 3 D 

A Instituição tem sentido dificuldades em lidar com situação de pessoas demênciadas, no entanto tem aco-
lhido este público alvo nas ERPI’s que possui. Reconhecemos que não possuímos um grau de especialização 

para cuidar dignamente estas pessoas e por esse motivo diagnosticamo-lo como uma das problemáticas a 
ser resolvida a médio prazo.  

Mas afinal o que é uma pessoa com demência? É uma pessoa que possui uma combinação de diversos sinto-
mas que são associados com a diminuição do cérebro e das suas funções, podendo existir uma diminuição 

no pensamento, na memória, na cognição, nas habilidades de língua, na compreensão e no julgamento. Dada 
a sua degradação física e cognitiva, que advém da idade, deixam de ser capazes de se bastarem a si pró-

prios. Esta alteração acentuada eleva a necessidade de auxílio que as famílias procuram junto da SCMM por 
se sentirem incapazes de lidar com esta realidade.  

Tendo em conta a realidade com que nos deparamos, decidimos elaborar uma candidatura para a ERPI de 
Bruçó, cuja finalidade será transformar o Lar existente numa Estrutura para Pessoas com demência. Com a 

criação desta estrutura especializada, onde se pretendem acolher 24 pessoas, serão prestados cuidados 

adequados. 
Em fase de Ante-projeto, podemos verificar a zona do edifício existente atualmente, assinalada a vermelho e 

a zona a ampliar, assinalada a azul. É de salientar que o edifício revela uma estrutura segura, no sentido em 
que a zona externa se define apenas num jardim interno ao ar livre, impedindo assim a fuga dos utentes. Por 

outro lado apenas existe uma entrada principal no edifício e uma porta lateral que serve a zona de cargas e 
descargas, sendo coadjuvada por uma porta que será mantida sempre fechada no corredor que a serve. As 

janelas estão pensadas apenas para permitirem o arejamento de cada uma das divisões, vasculhando, sem 
ser possível abrir. As salas de atividades estão pensadas em cada término de corredor, para que possam 

agrupar-se os utentes em atividades específicas de acordo com o seu quadro demencial.  
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Mensagem de Natal  

A Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro, deseja a todos os utentes, irmãos, 

colaboradores, entidades parceiras e população em geral um Natal com muita 

harmonia, paz, saúde e fraternidade.  

Que o Ano Novo seja uma porta aberta para renovação de fé, esperança e paz. 

Um Santo e Feliz Natal e Próspero Ano Novo, são os votos dos órgãos sociais da S.C.M.M. 

O Provedor 
 
 

 

(João Manuel dos Santos Henriques, Dr.) 



 

SCMM www.misericordiamogadouro.com Santa Casa de Misericórdia de Mogadouro 

Mensagem do Provedor 

Em contagem decrescente de mais 

um ano que se passou apraz-nos 

dizer que com a colaboração de todos 

é possível terminá-lo com sucesso.  

O trabalho da Equipa de Profissionais 

integrados na Misericórdia continua 
em constante evolução, implementan-

do metodologias cada vez mais sim-

plificadas no que concerne à presta-
ção de cuidados diretos aos nossos 

utentes.  

Ao longo dos últimos meses têm sido marcantes as melhorias ao nível da 
organização das equipas de trabalho direto, nas respostas sociais que ca-

minham a passos largos com esta nova metodologia implementada.  

É com esta organização cada vez mais incisiva no trabalho individual de 

cada Colaborador, que a responsabilização de cada um dos elementos das 

equipas eleva o nível de competências e profissionalismo de cada um.  

Será num futuro bem próximo, cremos nós, que toda a precisão com que os 

cuidados aos idosos estão a ser executados, fará espelhar um trabalho de 

excelência, atingindo assim mais um dos objetivos desta Direção.  

É na Creche João Lopes da Silva e Creche Familiar que muito profissionalis-
mo é visível no quotidiano, sendo os próprios Pais e Encarregados de Edu-

cação que mais enaltecem esta equipa de Colaboradores que  cuida dos 

seus filhos diariamente.  

O Jardim de Infância/Pré-Escolar acolhe na sua plenitude um número de 

crianças que atinge as 73 neste ano letivo, situação muito aprazível.  

A mudança de instalações do Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) 

aliada ao benefício dado aos nossos Colaboradores (gratuitidade) da fre-
quência por parte dos seus filhos, fez com que a procura do serviço tivesse 

aumentado, abrangendo neste momento 70 crianças, que não frequentam 

ao mesmo tempo este espaço.  

As Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI’s) - Bruçó, São João 

Baptista e São João de Deus - acolhem a totalidade da capacidade atribuída. 

A procura destas respostas sociais é incessante, perspetivando um número 

cada vez maior de pessoas demenciadas para integrarem as ERPI’s.  

É com base nesta procura e no número de idosos demênciados que acolhe-

mos nas nossas ERPI’s que surge a candidatura à Remodelação/
readaptação da Ala Verde da ERPI São João de Deus. A candidatura de mai-

or envergadura será para a ERPI de Bruçó, cuja finalidade será alterar a 

Instituição definida até à presente data para Lar de Idosos, transfor-

mando-a numa Estrutura para 24 pessoas com demência. As pessoas de-

menciadas necessitam de cuidados muito próprios, individualizados e com 
elevado nível de especialização. Temos consciência que estando elas inte-

grados em ERPI’s, não é possível prestar-lhe os cuidados devidos, pois as 
ERPI’s têm como finalidade acolher idosos apenas. Com a criação de estru-

turas especializadas, naturalmente que estarão reunidas todas as condi-

ções, não só em termos de estrutura física que impede a fuga e que é cons-
tituída por equipamento adequado, mas também que integra uma equipa de 

profissionais com formação específica para tratar de pessoas com quadro 

demencial.  

A Unidade de Cuidados Continuados efetua um trabalho de excelência na 
qualidade de prestação de serviços aos seus utentes, continuando a aumen-

tar a procura por parte da população.  

Prossegue o acompanhamento pela Unidade Domiciliária de Cuidados Palia-

tivos do Planalto Mirandês, às famílias que necessitam deste apoio no final 

da vida no seu domicílio.  

É o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) que continua a percorrer várias 
dezenas de quilómetros para levar alimentação, realizar higiene pessoal e 

habitacional aos nossos utentes que se encontram fragilizados, mas que a 
sua opção passa por continuarem no seu domicílio enquanto se sentirem 

em condições de poderem usufruir do seu espaço tão terno. Vigiados na 

saúde pela Equipa de Enfermagem, de Podologia, de Psicologia que a SCMM 

tem com transporte a consultas sempre que contratualizado.  

As visitas assíduas da Equipa de Animação têm contribuído para diminuir a 

solidão e o isolamento de muitos destes idosos. É através de atividades 
individualizadas e muitas em grupo, partilhadas com outros utentes de 

respostas sociais da Misericórdia, desde as crianças das Creches, do Pré-

Escolar, das ERPI’sde Bruçó, São João de Deus, São João Baptista e Unidade 
de Cuidados Continuados, que cada vez mais existe uma maior participação 

e vontade de sair de casa.  

A Loja Sol contribui, desde a sua abertura, para apoiar várias famílias do 
nosso concelho ao nível de alimentação, vestuário e calçado, essencialmen-

te. A Cantina Social tem atualmente 100 beneficiários, o que contribui para 

que as famílias que usufruem dela satisfaçam as suas carências alimenta-

res.  

É a Quinta d’Avó que mantém o cultivo de frutas e legumes, cuidado dos 

vários espaços agrícolas da SCMM.  

A Lavadouro, lavandaria da instituição, tem revelado elevada capacidade de 

cuidar do vestuário e artigos têxteis não só das respostas sociais, mas 
também dos clientes externos que procuram o nosso serviço semanalmen-

te. A curto prazo prevemos a ampliação das infraestruturas da lavandaria, 
o que nos permitirá a implementação da lavagem a seco, serviço muito 

solicitado pelos nossos clientes.  

O Espirito Natalício que nos envolve nesta fase do ano salienta, em cada um 

de nós, a vontade de sermos mais humanos e leais, não só para com os 
outros, mas connosco próprios. Este ambiente de Festa vive-se nas Respos-

tas Sociais da Misericórdia ao longo de todo o ano civil, no entanto, é mais 
acentuado em dezembro, como naturalmente também acontece na nossa 

comunidade.  

Enquanto cidadãos comuns, tendemos a estar mais caridosos, a partilhar 

mais e a estarmos atentos a quem mais precisa. Porém, gostaríamos que 
todos refletissem acerca desse facto, pois quem precisa, muitas vezes é ao 

longo de todo o ano e não numa data específica.  

Estamos conscientes que todos os dias a Misericórdia auxilia um grande 
número de utentes, de famílias carenciadas, de famílias que procuram auxí-

lio para deixarem connosco e com os nossos profissionais os seus filhos ou 

os seus pais ou familiares.  Carregamos uma tarefa de muita responsabili-
dade, de muita dedicação e de muito empenho, apreciado por um conjunto 

muito significativo da nossa população. Vamos relembrar com os nossos 
utentes as tradições desta época tão especial, proporcionar-lhes momentos 

de conforto e de felicidade, envolvendo-os nas atividades de decoração, de 

ocupação do seu tempo de ócio, com esta família que adoptaram de seu 

nome Misericórdia.  

Feliz Natal! 

 

(João Manuel dos Santos Henriques, Dr.) 


