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Novo Lar: São João Baptista                                                                                                                                                     

Depois de concluído o processo das empresas apresentarem as suas propostas financeiras para a 
Construção do Novo Lar e de as analisar convenientemente, estamos em condições de informar os 
nossos caros irmãos, e cidadãos em geral, que procedemos à adjudicação final da empreitada à em-
presa Jaime Nogueira & Filhos pelo valor de 1.675.864,54 €, acrescido de IVA, para execução num 
período não superior a 18 meses. As Obras estão decorrendo dentro do previsto. 
Posteriormente será colocado a concurso o fornecimento do equipamento que rondará os 
350.000,00 €, acrescido de IVA.  Resta-nos que comece a cimentar-se aquilo que foi, e continuará a 
ser, uma luta por mais e melhores condições para os mogadourenses.                  Leia Mais: Págs: 10 e 11 
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Facebook SCMM 

O principal objetivo da SCMM, com o Facebook  é 
aproximar familiares e clientes, das atividades por 
eles desenvolvidas, colocando fotografias, vídeos e 
também todos os eventos realizados. Atualmente, o 
perfil da SCMM, conta com + de 500 amigos.  
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Sítio Web e Blogs SCMM 

Foram criados no início deste ano, Blogs para as Res-
postas Sociais da Infância, de modo a proporcionar 
aos Encarregados de Educação uma maior proximida-
de com as atividades desenvolvidas pelas crianças. 
Para aceder basta entrar na página de internet da 
SCMM, clicar no menu “Ação Social—Infância” e seguir 
a hiperligação do Blog. 
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Aqui estamos de novo para vos dar a conhecer 
um pouco do que temos feito na nossa Creche. 
A confeção do folar é em algumas regiões de 
Portugal, como é o caso da nossa, uma tradição 
gastronómica da Páscoa. Assim, também na 
Creche João Lopes da Silva se fez questão de 
preservar esta tradição, do Folar da Páscoa. 
Com esta atividade trabalhamos várias áreas de 
conteúdo, sendo uma delas a área do conheci-
mento do mundo, e lá fomos nós vestidos a ri-
gor, para a cozinha … e pôr a mão na massa!  

Creche - João Lopes da Silva Voz da Criança 
 

“Amassa, amassa, 
amasssa 

Muito bem 
amassadinho 

Com o folar 
amassado 

Sente o seu 
cheirinho.” 

 

A s  R e s p o s t a s 
Sociais da Infância 
funcionam durante 
os 12 meses do ano!  
 

 

A outra atividade que queremos partilhar con-
vosco, é a comemoração do Dia Mundial da Ár-
vore e dar as boas vindas à Primavera, em que 
os meninos da Creche resolveram pôr as mãos 
na terra e plantar flores. 
Fomos para a relva e adoramos esta experiên-
cia: pusemos a terra nos vasos, plantamos as 
flores e regamo-las. Ficamos a saber o nome 
delas e os cuidados que devemos ter com as 
mesmas. 
As crianças demonstraram  grande satisfação, 
interesse e dedicação na realização desta ativi-
dade. Sem dúvida uma experiência a repetir.  

À semelhança do que se faz na Creche João 
Lopes da Silva, também as crianças que estão 
integradas em Creche Familiar da Santa Casa da 
Misericórdia de Mogadouro, têm atividades ori-
entadas por uma educadora.  
Mostramos a elaboração do presente para o Dia 
da Mãe e fica a promessa que para a próxima 
traremos mais novidades. 

Creche Familiar 

Vejam só se estas crianças não foram umas verdadeiras jardineiras! 
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participar em alguns jogos lúdicos, tiraram foto-
grafias em cartaz próprio, criado para o efeito, 
sendo-lhes ainda entregue o certificado de par-
ticipação antes do lanche convívio. 
Outra das atividades realizadas este ano pelo 
Jardim de Infância foi a visita ao Parque Biológi-
co, onde as nossas crianças tiveram oportunida-
de de participar em diversos ateliers e ativida-
des de sensibilização ambiental e de descoberta 
da natureza. 

Jardim de Infância 

No Jardim de Infância ensinamos e aprende-
mos diariamente com as nossas crianças. As 
atividades planeadas para este ano estão a ser 
realizadas com bastante sucesso, pelos nossos 
meninos, e destacamos entre muitas, a come-
moração do Dia da Mãe, em que a sala dos 3 
anos realizou uma surpresa às mães, com o 
objetivo de fortalecer a relação Mãe-Filho e 
proporcionar uma tarde diferente, estimulando 
o convívio entre eles. Pais e filhos puderam 

Página 3 Boletim Informativo SCMM 

O Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) da Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro, or-
ganizou, nas férias da Páscoa, deste ano, a visita a Seia, ao Museu do Pão e do Brinquedo, oferecen-
do às crianças momentos de grande diversão e descontração.   
Nestes locais elas puderam, através das visitas guiadas, admirar as peças expostas nos museus, 
fazer pão, e acima de tudo brincar com bastante alegria. 
No Dia Mundial da Criança, dia 1 de Junho, fizemos também a visita à Feira do Livro, após termina-
rem a escola, de forma a proporcionar-lhes momentos de cultura e lazer.  
Para comemorarmos o dia das Mães, as crianças do CATL confecionamos caixinhas de caramelos. 

Atividades Tempos Livres (CATL) 

Atividades Infância 
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Jardim de Infância - Obras de Remodelação 
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Lar e Centro de Dia de  Bruçó 
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Saúde e 
Comportamento 
  
 
Neste momento a Santa 
Casa Da Misericórdia de 
Mogadouro tem vindo a 
desenvolver Acções de 
Sensibilização nas aldeias 
do concelho de Mogadouro, 
onde presta Serviços de 
Apoio Domiciliário.  
 
Pretende-se esclarecer a 
população acerca do Apoio 
prestado pela Instituição 
às pessoas Idosas e mais 
dependentes, bem como a 
todas as famílias que 
sintam necessidade de 
suporte na prestação 
destes cuidados.  
 
 
 
 
 

 

 

Rastreio Oral 

nas atividades da Instituição (essencialmente 
Animação Sociocultural) com os nossos idosos 
e contamos com a presença de várias pessoas. 
Um agradecimento sincero pela sua colabora-
ção! Outro objetivo importante em que estamos 
a trabalhar é conseguir integrar os idosos da 
aldeia de Bruçó que pertencem ao Apoio Domici-
liário, nas atividades quotidianas no âmbito da 
Animação que se desenvolve no Lar. Assim, será 
possível manter maior proximidade com os ido-
sos, proporcionando diariamente entretenimen-
to e ocupação de tempos livres. Por outro lado, 
permite também promover encontros com os 
idosos institucionalizados e desenvolvimento de 
atividades que incentivam à prática de ativida-
des físico motoras, de estimulação cognitiva e 
de destreza manual. Encaramos também um 
desafio maior que será proporcionar mais en-
contros com os idosos residentes no Lar São 
João de Deus em Mogadouro, outra Resposta 
Social desta Misericórdia, partilhando atividades 
como Karaoke, Expressão Dramática, Informáti-
ca, Passeios, bem como passeios no concelho 
ou fora dele. Também não nos esquecemos do 
contacto com as crianças (Creche João Lopes 
da Silva, Jardim de Infância e CATL). Recente-
mente iniciámos uma nova etapa no SAD, pois 
pretendemos melhorar gradualmente a presta-
ção de serviços, assegurando cada vez mais um 
dia a dia com maior qualidade a todos os Clien-
tes que permanecem nos seus domicílios. A 
solidão e o isolamento dos idosos tem sido uma 
preocupação constante da Instituição, pelo que 
temos colocado diversos Colaboradores a tra-
balhar no terreno com o objetivo de satisfazer 
as necessidades básicas, a um maior número de 
idosos. Neste sentido, a Equipa de Enfermagem 
encontra-se já no terreno a efetuar as avalia-
ções de cada idoso, para passar a acompanhar 
cada Cliente semanalmente. A equipa de Anima-
ção/Socialização iniciou também no mês de 
Abril o levantamento de necessidades no que se 
refere a este âmbito.  

O Lar de Bruçó caracteriza-se essencialmente 
pela sua dimensão: ambiente familiar, espaço 
físico acolhedor e um conjunto de idosos simpá-
ticos que nos enchem de mimos sempre que 
com eles partilhamos atividades. Diariamente 
desloca-se a esta Resposta Social um conjunto 
de Técnicos para trabalhar com cada idoso, 
respeitando as características próprias e ade-
quando a intervenção às suas especificidades. 
Atualmente os Serviços de Psicologia, Enferma-
gem, Fisioterapia, Podologia e Animação Socio-
cultural são a chave do sucesso do trabalho 
desenvolvido pela Equipa Multidisciplinar que 
muito aprende com os Clientes, associada às 
equipas de Colaboradores que a todo o instante 
prestam apoio a todos os idosos. Gradualmente 
tem vindo a ser feita a avaliação de cada idoso, 
ao nível da saúde, psicológico, social, tentando 
desta forma compreender as debilidades de 
cada Cliente que neste Lar/Centro de Dia per-
manece diariamente. A proximidade que temos 
com os familiares dos nossos Clientes também 
tem sido deveras importante para irmos ao 
encontro das particularidades de cada um. Este 
elo de ligação entre a Instituição, a família e o 
Idoso tem vindo a ser reforçado, imprimindo o 
dever que todos temos de comunicar para me-
lhorarmos a prestação de serviços. Sem dúvida 
que a família é uma “chave” fulcral no dia-a-dia 
do idoso institucionalizado, visitando-o ou tele-
fonando com regularidade, pois sentimos os 
nossos clientes mais felizes cada vez que têm 
notícias dos seus mais queridos. É com enorme 
satisfação que recebemos as visitas aos Clien-
tes nas Instalações desta Resposta Social. Fica-
mos com um enorme sorriso quando pedimos 
colaboração aos familiares para participarem 



 

SCMM 

Lar São João de Deus 
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ta reestruturação, entre eles: 
• Uma reduzida incidência de úlceras de pres-

são. No momento temos apenas uma úlcera 
de pressão (escara) e esta é proveniente de 
internamento hospitalar. 

• Uma melhor qualidade de vida ao cliente. 
Também o espaço da fisioterapia foi recente-
mente remodelado e dotado de novos equipa-
mentos de forma a responder de forma mais 
eficaz às necessidades dos seus utilizadores – 
os Clientes.  
Trabalha-se com a finalidade de prevenção, 
motivação ao idoso à prática de exercício físico 
de forma a potenciar a manutenção e/ou res-
tauração máxima da capacidade funcional da 
pessoa.  
Ao nível mais cognitivo, a Psicologia tem-se 
aplicado na manutenção das capacidades ainda 
existentes com aplicação de exercícios de esti-
mulação cognitiva aos Clientes.  
Atendendo ao número elevado de demências no 
nosso público-alvo, a Psicologia debruçou-se 
sobre a forma de cuidar… Neste sentido, dese-
nhou-se um Plano de Intervenção para Cuidado-
res de Doentes de Alzheimer e no momento já 
todas as Colaboradoras do Lar São João de 
Deus, enquanto 
cuidadoras for-
mais, tiveram for-
mação.  A referida 
formação tem co-
mo objetivo não só 
a melhoria da qua-
lidade de vida dos 
Clientes, como a 
minimização do  
stress dos seus  
cuidadores diretos.  

A Santa Casa tem apostado na contínua melho-
ria dos serviços que presta, requalificando os 
equipamentos de que dispõe e qualificando os 
seus recursos humanos dotando-os de mais e 
melhores capacidades para agir e proporcionar 
bem-estar aos seus utentes/clientes. 
De salientar que todas as intervenções 
(Enfermagem, Apoio Psicossocial, Psicologia, 
Fisioterapia, Podologia e Animação Sociocultu-
ral) contribuem para uma melhoria da qualidade 
de vida dos clientes. 
Em Fevereiro de 2011, aplicámo-nos na reestru-
turação da Ala Verde concentrando aí os Clien-
tes mais dependentes/debilitados ao nível da 
saúde e reforçando o número de auxiliares a 
prestar cuidados. O grande foco de atenção foi a 
Formação das auxiliares incidindo a mesma em 
cuidados de higiene e conforto, posicionamen-
tos, manuseamento de cateteres vesicais e sa-
cos de urina, alimentação por sonda naso-
gástrica e administração de terapêutica. A aqui-
sição de materiais como: colchões e almofadas 
anti-escaras, cadeirões reclináveis, rolos de 
posicionamento, cintos e punhos imobilizadores, 
calcanheiras e cotoveleiras foi, também, um 
fator imprescindível para a prestação de um 
serviço com qualidade. 
Hoje já se fazem sentir os efeitos positivos des-

 

Eu sou a mãe de muitos filhos 

E todos comigo tenho 

Para os ver fartos e cheios 

Dou uma volta, vou e venho 

Mas com o tempo presente 

Tudo custa a sustentar 

Quando os vejo fartos e cheios 

Ponho-me então a cantar. 
 

Solução: Nória 

 

Qual e a coisa que foi feita 

Para andar e não anda 
 

Solução: Estrada 
 

 

Clientes:   

Dona Ana / Sr. Mário 
Lar São João de Deus 

A Voz do Cliente: 

Dados SCMM: 

Galeria de Fotos 
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O Lar São João Baptista obedece a um novo conceito para este tipo de equipamentos sociais, já que a construção do novo Lar será
onde não existirão obstáculos, para que os utentes se possam deslocar com maior mobilidade e conviverem em ambiente de vizinh

Trata-se de uma obra emblemática, que vai servir 52 utentes (de acordo com a nova legislação em vigor), e criar 25 novos postos 

Novo Lar: São João Baptista 
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Lar São João Baptista obedece a um novo conceito para este tipo de equipamentos sociais, já que a construção do novo Lar será feita ao nível do solo, 
onde não existirão obstáculos, para que os utentes se possam deslocar com maior mobilidade e conviverem em ambiente de vizinhança. 

se de uma obra emblemática, que vai servir 52 utentes (de acordo com a nova legislação em vigor), e criar 25 novos postos de trabalho. 
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SAD: Serviço de Apoio Domiciliário 
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pessoal, Enfermagem, Animação/Socialização. 
Apenas os serviços de Tratamento de Roupa 
(pessoal e de cama) e Higiene habitacional 
(apenas nas divisões de uso quotidiano do idoso) 
são prestados de segunda a sexta-feira. Este é o 
grupo de serviços base que o Cliente poderá 
escolher livremente para contratualizar. Sem-
pre que o idoso necessite de outros serviços de 
apoio poderá também ter acompanhamento ao 
exterior, marcação de consultas, pagamento de 
serviços, Fisioterapia, Psicologia, Serviço de 
Apoio Social, Fornecimento de Equipamento Ge-
riátrico (Empréstimo), camas articuladas, cadei-
ras de rodas, tripés, canadianas, ajudas de ba-
nho (apoio para banheiras e sanitas), produtos 
anti-escaras (colchões), assentos anatómicos, 
apoio de pé e cotovelo. Também podemos dispo-
nibilizar através de venda produtos de higiene e 
conforto (fraldas, cueca fralda) e cremes hidra-
tantes, transporte a consultas ou 
tratamentos e Serviço de Cabeleireira, Manicure 
e Esteticista. No que se refere à organização em 
termos de Equipas de Trabalho, existem 3 equi-
pas distintas que prestam serviços diversifica-
dos na habitação dos clientes. A equipa de dis-
tribuição das refeições que entrega e recolhe as 
marmitas. À equipa de limpeza da habitação 
compete a limpeza semanal da residência do 
idoso. À equipa de higiene pessoal cabe a higiene 
dos clientes, bem como o respetivo apoio para 
levantar e deitar.  Considerou a Direção da Insti-
tuição que os Serviços de Animação/
Socialização e Enfermagem deveriam integrar o 
conjunto de serviços gratuitos a prestar a todos 
os Clientes de SAD, pelo que no dia 2 de Abril de 
2012 se iniciou a fase de diagnóstico para escal-
pelizar melhor as necessidades dos nossos cli-
entes.  

A imagem do idoso na sociedade tem também 
vindo a sofrer profundas alterações, situação 
que nos leva a repensar o papel que as Institui-
ções de Apoio à Terceira Idade desempenham 
num momento tão importante da vida de qual-
quer ser humano. Se ao longo da nossa vida 
vamos sofrendo tantas mudanças ao nível físico, 
cognitivo e social, fruto do processo de envelhe-
cimento, também temos que adaptar a presta-
ção de cuidados aos idosos às novas patologias 
e demências que surgem.  
Temos uma população cada vez mais envelheci-
da, mas com pessoas que cada vez têm uma 
esperança média de vida maior. É nesta perspe-
tiva de acompanhamento de novas problemáti-
cas que a SCMM tem vindo a desenvolver e a 
adaptar a prestação de serviços nas diversas 
Respostas Sociais.   
O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é uma 
Resposta Social que acolhe pessoas de ambos 
os sexos e destina-se essencialmente a pessoas 
com mais de 60 anos. As situações priorizadas 
para admissão são pessoas que se enquadrem 
nas seguintes situações: impossibilidade de se 
bastar a si próprio; ausência ou indisponibilida-
de da família ou outras pessoas em assegurar 
cuidados básicos; risco de isolamento social; 
situações que não exijam cuidados médicos e de 
enfermagem permanentes (grau de dependên-
cia). Esclarecemos que se estas situações nos 
forem comunicadas encaminharemos para as 
Entidades competentes.  
O SAD presta auxílio no período das 8 horas até 
às 19horas de segunda a domingos e feriados, 
podendo os clientes usufruir dos serviços se-
guintes: Fornecimento de refeições, Higiene 

SAD:  
Prevenir e 
Intervir... 

 
O  a u m e n t o  d e 
ocorrênc ias  com 
idosos que vivem em 
situação de isolamento 
e solidão tem sido 
assistido por todo nós 
a t r a v é s  d a  
Comunicação Social. 
 
 
Neste sentido a Santa 
Casa da Misericórdia 
de Mogadouro tem 
c o n t a c t a d o  o s 
Presidentes de Junta 
de Freguesia para 
identificar as situações 
de  Idos os  mais 
vulneráveis, para que 
as equipas de Serviço 
de Apoio Domiciliário 
que se deslocam 
diariamente às Aldeias 
que integram os 
circuitos de Apoio 
Domiciliário possam 
es ta be le c e r  uma 
relação de proximidade 
com os mesmos, 
passando diariamente 
pelas suas casas 
aquando da prestação 
de serviços aos nossos 
clientes. 
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Animação: 
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Tenho um brinde com quem brindo 

O seu brindar me aborrece  

Quando mais o brinde brinda 

Mais a barriga lhe cresce  
 

 Solução: Fuso da roca 

 

Verde foi o meu nascimento 

De luto me vesti 

Para dar a luz ao mundo 

Mil tormentos padeci 
 

 Solução: Azeitona 

 

Clientes:  

Sr. Carolino / Dona Bernardina 

A Voz do Cliente: 

O Plano Anual de Atividades Socioculturais que o 
SAD possui inclui diversas atividades que são 
concretizadas ao longo do ano civil, potenciando 
os encontros entre gerações, os convívios entre 
idosos das Respostas Sociais da SCMM e os 
eventos promovidos pela Autarquia. Esclarece-
mos que através dos serviços de Animação 
prestados pelas Educadoras Sociais, proporcio-
namos uma visita semanal a todos os Clientes 
SAD para que possam participar nas atividades 
deste âmbito: ler, escrever cartas, Ao nível das 
atividades de Socialização destacam-se a aqui-
sição de bens (exemplo compra de lençóis, pe-
ças de vestuário ou calçado, revistas, etc.) e de 
géneros alimentícios (bolachas, iogurtes, deter-
gentes, utensílios de limpeza, etc.), o pagamento 
de serviços (água, eletricidade, telefone, mensa-
lidade de SAD), a deslocação a entidades da 
comunidade (Banco, Finanças, Farmácia, Correi-
os, Câmara Municipal, Tribunal, Segurança Soci-
al) e a disponibilização de Informação sobre os 
serviços da comunidade.  
A Equipa de Enfermagem encontra-se já no ter-
reno a efetuar as avaliações de cada idoso, para 
a curto prazo a acompanhar cada Cliente sema-
nalmente na medição de temperatura, tensão 
arterial, glicémia (se necessário for), assim 
como na preparação da caixa de medicação. A 
experiência nesta área de trabalho tem-nos 

vindo a demonstrar que a maioria dos nossos 
idosos consome bastante medicação, mas nem 
sempre conseguem cumprir a prescrição 
médica (por esquecimento, por troca na 
medicação, ou simplesmente porque não que-
rem tomá-la), daí esta necessidade ter sido 
diagnosticada e termos agora que tomar uma 
decisão urgente de prepararmos a medicação 
no domicílio do idoso.  É importante esclarecer 
que todos os Clientes admitidos na Resposta 
Social são avaliados pela Fisioterapeuta da Insti-
tuição, cuja avaliação ditará a necessidade de 
ter o serviço ou não.  
O mesmo acontece no âmbito da Psicologia, pois 
apenas terão acompanhamento psicológico os 
idosos que precisem. De salientar que as ativi-
dades desenvolvidas pela Educadora Social que 
realiza animação com os idosos vão ao encontro 
dos resultados da avaliação psicológica efetua-
da, com o objetivo de incentivar a prática de 
tarefas que estimulem cognitivamente o idoso, 
atividades de memória, entre outras.  
O objetivo desta equipa é melhorar o quotidiano 
de todos os Clientes que se encontram sozinhos 
no domicílio e que possuem inúmeras dificulda-
des em solucionar as tarefas e atividades diá-
rias.  
Acreditamos que o trabalho da Equipa Multidisci-
plinar dentro de algum tempo terá como resul-
tado, a prestação de serviços a um maior núme-
ro de pessoas cujas necessidades básicas fica-
riam por assegurar. Esta é uma preocupação 
constante da Equipa, contactar os Clientes, as 
famílias para conhecer e ajustar a prestação de 
serviços às necessidades reais que o idoso tem. 
Trabalhamos para a humanização do Serviço de 
Apoio Domiciliário.  
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Decorreu nos dias 9 e 10 do corrente mês de Junho a IV Feira Social do Município de Mogadouro  
no Parque da Vila.  
A nossa instituição marcou presença mais uma vez com idosos e crianças das diversas Respostas 
Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro, proporcionando momentos de verdadeira 
diversão para todos os que participaram. 
Foi notória a satisfação dos idosos e crianças que participaram neste divertido e importante  
evento, criando um ambiente muito acolhedor para todos os envolvidos.  
Os sorrisos rasgados dos idosos dos Lares e Serviço de Apoio Domiciliário, mas também o brilho 
no olhar das crianças do Jardim de Infância, Centro de Atividades de Tempos Livres e  
Creche João Lopes da Silva, assim como toda equipe multidisciplinar, foram o reflexo do sucesso 
das atividades colocadas no cartaz da Feira, motivo que leva a encher de alegria a equipa  
organizadora deste evento.  
Ainda agora terminou, mas já temos vontade de participar na próxima Feira Social!  

Feira Social 2012 
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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 

q u e  s e  t o r n a 

progressivamente mais 

difícil e experimentar 

sentimentos diversos, 

muitos deles negativos. 



 

SCMM 
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Animação: 

Animação Sociocultural  

Na Animação Sociocultural continuamos a aplicar esforços no sentido de impelir os Clientes a uma 
maior participação. A tarefa revela-se, não raras vezes, árdua, mas vamos conseguindo  bons re-
sultados. Mencionemos a, título exemplar, uma das atividades mais recentes: a comemoração do 
Dia Internacional da Família. As famílias foram convidadas a almoçar com os seus familiares e foi 
fantástico o ânimo demonstrado pelos Clientes que foram brindados pela presença da sua família. 

Este ano sentimos uma maior adesão por parte dos familiares (22), mas gostávamos que no 
próximo ano essa adesão fosse ainda mais notável. Acredite! A sua participação revela-se não só 
importante, mas fundamental. Faça-se sentir presente! Os nossos idosos agradecem. Tal como no 
ano anterior, também este ano realizamos a viagem ao Santuário de Fátima, onde os nossos clien-
tes voltaram a visitar quer o Santuário, quer a Casa dos Pastorinhos. Aqui encontraram a tranquili-
dade e repouso necessários para o seu bem-estar, assim como alegria e muito convívio entre os 
participantes. De resto, continuamos a desenvolver as restantes atividades que vêm fazendo parte 
do nosso dia-a-dia: a educação física, a hidroginástica, as atividades físico- motoras, os jogos tra-
dicionais, o karaoke, a culinária, a expressão dramática, a expressão plástica, o cinema, a leitura, a 
música, as atividades de beleza e estética, convívios intergeracionais e passeios. 



 

SCMM 

Formação 

A SCMM tem vindo, ao longo dos últimos anos, a 
investir na qualificação dos seus recursos  hu-
manos para que sabendo mais se prestem servi-
ços com maior qualidade. 
Num sentido de preocupação com a comunidade 
local, a SCMM empenhou-se, também, no 
desenvolvimento de aptidões do público externo 
criando novas oportunidades de inclusão e quiçá 
mesmo de empregabilidade…  
Nesse sentido, terminou no passado mês de Maio 
o segundo curso de Formação de Inclusão em 
“Atividades de Beleza – Manicura-Pedicura” com 
a duração de 502 horas. 
Acreditámos desde o começo que valeria a pe-
na…  Hoje, os pedidos e expressões de satisfação 
que os alunos nos dirigem, fazem-nos perceber 

Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos do Planalto Mirandês 

A Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos do 
Planalto Mirandês, contribuiu para a melhoria da 
qualidade de vida dos Doentes e das Famílias 
com doenças crónicas progressivas e incurá-
veis, com impacto na comunidade local.  
A UDCP-PM continua a prestar cuidados humani-
zados e individualizados, a todos aqueles que 
sofrem de doença avançada, progressiva e incu-
rável, com o objetivo de lhe proporcional qualida-
de de vida e conforto na fase terminal da sua 
vida. As equipas da UDCP-PM mantêm a sua 
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disponibilidade 24 horas por dia e 7 dias por 
semana. Atualmente somos solicitados pela 
população em geral, através do centro de saúde 
de Mogadouro, junto da unidade de cuidados 
continuados de Mogadouro, gabinete da saúde 
da camara municipal de Miranda do Douro, 
centro de saúde de Vimioso e pela comunidade 
em geral.  
No ano de 2011 foram acompanhados no  
domicílio dos 3 concelhos 135 doentes e 290 
familiares. 

 

 

que sim… Valeu a pena! 
Ao nível interno, para já, temos aprovado mais 
um ciclo formativo composto pelos quatro 
cursos na área da saúde com previsão de se 
desenrolar ainda no decorrer de 2012. 

Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Longa Duração e Manutenção 

Ao longo do ano de 2011, a equipa multidisciplinar 

da UCCILDM-SCMM procurou desenvolver um 

trabalho personalizado com cuidados de proximi-

dade aos utentes e suas famílias. Assim, preten-

demos demonstrar, que de acordo com os re-

cursos disponíveis temos conseguido garantir 

cuidados de saúde e socias de qualidade com a 

eficácia e a eficiência pretendidos.  Durante 2011 

estiveram internados na UCCILDM de Mogadouro 

67 doentes, dos quais 22 transitaram do ano 

anterior.  As idades dos doentes internados  

variou entre os 59 e os 100 anos , sendo a média  

idades de  85 anos. Dos 67 internamentos resul-

tou uma media de   220 dias de internamento 

por doente. Dos internamentos registados , 

28,4% (19) tiveram alta, 31,3% (21) falece-

ram ,7,5% (5)  foram transferidos para outras  

Unidades,  e transitaram para 2012 32,8% (22) 

doentes.  

A equipa multidisciplinar procura dar resposta 
às necessidades físicas, psicológicas, sociais e 
espirituais, destes  Doentes e das suas  famílias, 
durante todo o processo de doença prolongando
-se pelo luto. 
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“QUINTA DA AVÓ”  - Estufa 

Cultivo de Produtos Agrícolas 

A “Quinta da Avó” dedica-se à produção de 
produtos hortícolas e frutícolas ao longo de 
todo o ano. Estes produtos já estão introduzi-
dos no mercado e, ao mesmo tempo, ajudam a 
satisfazer as necessidades dos utentes dos 
lares, creche, centros de dia e Jardim de Infân-
cia da Santa Casa da Misericórdia de  
Mogadouro.  

“LAVADOURO” - Lavandaria 

Em pleno funcionamento e aberta ao público 
 
Serviços de Lavandaria, Passar a Ferro, Costura, 
Lavandaria Industrial (Hotelaria e Restauração), 
Entrega e Recolha ao Domicílio. 

Orçamentos Grátis. 

Empresas de Inserção Social - SCMM 
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A SCMM, com o apoio de um grupo de voluntários, 
decidiu criar uma Loja de Solidariedade no 
concelho de Mogadouro, com o pressuposto de  
promover medidas de âmbito social direcionadas 
para as populações mais carenciadas, a funcionar 
quinzenalmente às quartas-feiras das 
14H 30m  às 17H 30m.  

* Apoio através do Centro de Emprego de Macedo de Cavaleiros 

Loja SOL Messenger SCMM 

Para estar mais perto de quem gosta, adicione 
aos seus contactos do programa Messenger 
( M S N ) ,  o  c o r r e i o  e l e t r ó n i c o :  
l i ve c am @m is e r ic o rd iam oga do uro . c o m , 
deste modo poderá partilhar bons momentos, 
com maior proximidade e carinho, entre 
c l i e n t e s .  a m i g o s  e  f a m i l i a r e s .  
Esta é mais uma via de comunicação da qual 
os nossos clientes, podem usufruir. 

Verão 

É importante incentivar a 
ingestão de l íqu idos e 
a l imentação equ i l ibrada , 
proteger os idosos, assim como 
os seus quartos do calor, 
evitando a sua exposição ao sol 
nas horas de maior calor, usar 
menos roupa na cama e vestir 
os idosos com roupa mais 
fresca. Sendo as principais 
complicações das ondas de 
calor o golpe de calor, 
esgotamento e desidratação, há 
que ter em atenção os seus 
sinais e sintomas, e contactar 
ajuda médica se necessário.  

Dica de Saúde: 

Enfermagem 

Saúde: 

Fisioterapia 

Psicologia 
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Mensagem do Provedor 

Uma vez mais, a Santa 
Casa da Misericórdia 
d e  M o g a d o u r o  
dirige-se aos Irmãos, 
utentes e seus familiares e 
população em geral, para 
dar conta do seu trabalho 
em prol daqueles que de 
nós necessitam, nas mais 
variadas vertentes. 
 

O agravamento da situação económica do país torna-se a cada 
momento mais evidente afetando muitas famílias, algumas das 
quais poderiam parecer imunes à crise até à bem pouco tempo. 
Neste momento o desemprego atinge níveis considerados 
insuportáveis, abatendo-se sobre inúmeras famílias. 
 
O Rendimento Social de Inserção, meio utilizado para minimizar 
esta situação, revela-se manifestamente insuficiente para que 
uma família possa viver com um mínimo de dignidade. 
E já não colhe a mensagem que alguns tentam fazer passar de que 
só não trabalha quem não quer, quem é malandro! A nós, 
chegam-nos diariamente pedidos de trabalho de gente desespera-
da que não encontra como sustentar a família. E os jovens à 
procura do primeiro emprego? 
 
A Misericórdia de Mogadouro tem cumprido o seu papel neste 
domínio, bastando para isso verificar que nos últimos quatro anos 
com a abertura da Unidade de Cuidados Continuados, da Creche 
João Lopes da Silva, da Quinta d’Avó, da Lavadouro, da Unidade 
Domiciliária de Cuidados Paliativos do Planalto Mirandês e com o 
melhoramento dos outros serviços, passámos de 98 colaborado-
res para 185. Temos portanto evoluído basicamente em dois 
sentidos: na qualidade de prestação de serviços aos nossos 
utentes e na criação de postos de trabalho sustentáveis. 
 
Percebemos que é fundamental, para uma parte significativa da 
nossa população, que se encontra mais fragilizada, prestar-lhes 
um maior apoio. Temos vindo a sentir uma muito maior procura da 
Loja Social Sol, agora não tanto em vestuário, mas sim em bens 
alimentares. Sentindo esta necessidade, a Misericórdia 
candidatou-se à criação de uma Cantina Social, o que foi aprovado 
pela Segurança Social e passará a servir mais 65 refeições 
diárias gratuitas, aos que mais precisam. 
 
Paralelamente a estes serviços, a construção do Novo Lar 
continua de vento em popa (como se vê noutro espaço deste 
boletim). 

No entanto, nestes últimos tempos tem surgido insistentemente o 
boato de que a Misericórdia está falida, não tem dinheiro para 
pagar aos funcionários, não paga aos fornecedores, vai parar a 
obra do Novo Lar por falta de dinheiro, etc… 
 
Para um melhor esclarecimento de todos vós devo transmitir-lhes 
que: 
 

• As contas do ano de 2011 foram aprovadas por unanimidade 
na Assembleia Geral de Março passado; 

• Todos os Irmãos tiveram acesso a elas; 
• Pagamos a todos os fornecedores a três semanas, quando os 

contratos de fornecimento gerais são a 30 dias (todas as 
faturas de determinado mês são pagas ao dia 25/26 
do mês seguinte); 

• Os vencimentos dos funcionários (com subsídio de férias e 
de natal incluídos) são religiosamente pagos no final 
de cada mês; 

• Os autos de construção do Novo Lar estão totalmente pagos; 
• A Misericórdia não tem um único cêntimo de dívida para 

com ninguém, seja funcionário, fornecedor ou  
inclusivamente à banca. 

 
Da obra do Novo Lar, cujo custo total previsto ronda os dois mi-
lhões e trezentos mil euros, estão faturados e totalmente pagos 
593.098,09€, dos quais já recebemos do POPH (programa que 
financia a construção) 184.779,75€ dum total de 909.000€ e da 
Câmara Municipal de Mogadouro 120.000€ de um compromisso de 
600.000,00€. Capitais próprios e já pagos pela Santa Casa da 
Misericórdia de Mogadouro são no valor de 288.318,34€. 
 
Continuamos a contar com o apoio de inúmeras pessoas 
anónimas, que de uma forma desinteressada e altruísta nos têm 
ajudado. Continuamos a contar com o empenhamento e dedicação, 
que é muito mais que uma relação de trabalho, de todos os nossos 
colaboradores. 
 
Devemos todos pois, ter orgulho na nossa Misericórdia que se 
encontra no pequeno grupo de Instituições Particulares de Solida-
riedade Social que não tem quaisquer tipo de dívidas e que luta 
todos os dias, ultrapassando dificuldades, para assim continuar. 

 

O Provedor 

 

 

 

(João Manuel dos Santos Henriques, Dr.)  


