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EDITORIAL
PALAVRA DO PROVEDOR

Com o começo do novo Ano, iniciou-se a construção da Residência Sénior Senhora do Cardal.
A obra que foi adjudicada à firma Edinorte, com sede no Porto, está neste momento na fase
final da construção da estrutura.
Trata-se de um investimento superior a 2.500.000€ em
que só contamos com o apoio do Município de Pombal em 500.000€ acrescidos de IVA e o restante com
dinheiros próprios da instituição e com a contração de
um empréstimo de 1.500.000€ junto do Crédito Agrícola, Agência de Pombal.
O Estado mais uma vez, ficou de fora, não prestando
qualquer apoio financeiro à instituição para ajudar
os utentes que precisam de ajuda e que também são
portugueses.
A realidade social da Freguesia de Pombal tem cerca
de 3700 pessoas com idade superior a 65 anos e só tem
duas instituições na freguesia em que menos de 100
pessoas são apoiadas pela Segurança Social na valência
de Internamento.
Por isso é que consideramos este investimento fundamental para minimizar a nossa vasta lista de espera. Com
esta realidade a Misericórdia continua a chegar onde o
Estado não consegue e ainda faz melhor. Reconhecer
o papel das Misericórdias não pode significar desresponsabilizar o Estado ou as suas funções sociais.
Pelo contrário, o papel de um Estado responsável é
reconhecer e aproveitar a presença e a atividade das
Misericórdias. A melhor resposta social é aquela que é
dada em parceria. Aquela que conta com o contributo
de todos.
Esperamos que em maio de 2020 a nova Residência
Sénior Senhora do Cardal, que terá uma lotação de 37
utentes, esteja concluída.
A Misericórdia de Pombal procura estar na vanguarda da qualidade dos serviços que presta.
Em 2014, a Misericórdia de Pombal obteve a certifcação
Equass Assurance, e este ano conseguiu-lhe ser renovada
mais uma vez essa mesma certificação. Uma distinção
que enche de orgulho e premeia o trabalho de excelência,
a dedicação e a qualidade que se pratica diariamente. A
certificação de qualidade Equass reconhece a nível europeu a prestação de cuidados de instituições com elevado
padrão de conforto, satisfação, segurança e qualidade.

Renovámos a certificação Codex Alimentarius, através
da empresa APCER, que certifica que a cadeia alimentar desde a entrada na instituição até ao consumo final
dos produtos alimentares tem todas as condições de
higiene necessária para a produção de alimentação de
alimentos seguros e adequados ao consumo (HACCP).
Os nossos utentes, idosos e crianças, podem confiar na
qualidade e segurança dos produtos alimentares que
servimos e com isso sermos reconhecidos por esta Certificação, que cumprimos a legislação.
Em 6 de junho realizámos as II Jornadas da Misericórdia
de Pombal, sobre o tema: Envelhecimento Repensar
o Futuro. Estas segundas jornadas foram um êxito
pelo número de participantes a que não foi alheio
a alta qualidade dos palestrantes. Conseguimos em
Pombal, uma cidade de província, realizar umas jornadas em que tivemos a presença de figuras nacionais
que vieram engrandecer estas jornadas de que nos
orgulhamos. Iremos nesta edição tratar deste assunto
mais em pormenor.
Mas a Misericórdia com as dificuldades já conhecidas,
está preparada para os desafios que temos pela frente e
que nos ocupa todos os dias, procurando reinventar-se.
Temos que inovar para diferenciar. Temos que ser empreendedores para salvaguardar a nossa saúde financeira. Precisamos da solidariedade, da cooperação e da
partilha, de espirito inovador e empreendedor para ajudar quem precisa da nossa ajuda.
Temos projetos para o futuro e conhecemos o caminho para o atingir. A Misericórdia vai continuar esta
caminhada, pois no final é aos Pombalenses que
servimos.
Temos que dar expressão e pôr na prática o que dizia
Oscar Wilde: “O progresso é a realização das utopias”.
Espero que não nos falte nem o engenho nem a arte
para dignamente podermos cumprir a nossa Missão.
O Provedor,
Joaquim Guardado

II JORNADAS DA MISERICÓRDIA DE POMBAL

ENVELHECIMENTO
REPENSAR O FUTURO

Os temas estavam definidos à partida e o mote juntou mais de 200 participantes nas
II JORNADAS DA MISERICÓRDIA DE POMBAL.
Na sessão de abertura participaram Joaquim Guardado,
provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pombal,
Diogo Mateus, presidente da Câmara Municipal de
Pombal, Manuel de Lemos, presidente da União das
Misericórdias Portuguesas, Rui Fiolhais, presidente do
Instituto da Segurança Social.
Foram várias as pistas para reflexão, que surgiram logo
na sessão de abertura e que depois se foram consolidando durante as intervenções dos diferentes oradores.
“Se nada for feito, daqui a 40 anos a nossa população
será a mesma de 1950”. “E como combater este problema demográfico? Que desafios para o envelhecimento?” “O que se faz a um país que está velho?”
Joaquim Guardado, provedor da Misericórdia de Pombal, abriu as Jornadas sobre Envelhecimento, considerando que “em breve teremos que pensar numa
nova reforma do Estado Social que tem de ser mais
inovadora, mais justa e economicamente sustentável”,
numa resposta para enfrentar os desafios das alterações
demográficas e envelhecimento da população.

Diogo Mateus, presidente da Câmara Municipal de
Pombal fez, talvez, a declaração mais provocadora da
abertura ao questionar sobre o problema demográfico
que assola o país. “precisamos todos de refletir como é
que o País chegou aqui? Em 2017 tivemos cerca de 70
mil nascimentos. Há mais animais de estimação em
casa do que crianças e jovens com menos de 18 anos.
Isto levanta a seguinte e grande questão: Há desenvolvimento sem pessoas?”, inquiriu Diogo Mateus.
Para o presidente do Município é necessário “um
compromisso de longevidade”. “Acudir aos problemas
que estão em cima da mesa e precaver os problemas
que vão surgir”, frisou Diogo Mateus para quem “há
trabalho que tem de ser feito em casa”, e há que formalizar e proteger os “cuidadores”. Diogo Mateus
destacou ainda a “Formação aos funcionários das IPSS’s
do Concelho de Pombal”.
Manuel de Lemos, presidente das União das Misericórdias Portuguesas, citou o titulo de Cormac McCarthy “este país não é para velhos” para questionar “e
o nosso será?” Reforçando de seguida com a questão:
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“o que é que se faz a um país que está velho?” perguntou Manuel de Lemos, para quem “ousar pensar é um
ato de coragem e um ato de inteligência positiva”.
“A desertificação está aí todos os dias. O país cada vez
mais urbano, com novos desafios políticos e sociais.
O desafio de ousar pensar é muito importante se lhe
juntarmos duas vertentes no cuidar dos idosos: promover a dignidade dos idosos e promover a cidadania
dos idosos”, frisou ainda o presidente da União das
Misericórdias, defendendo a necessidade de alterar o
atual modelo de serviços prestados, acrescentando à
alimentação e higiene, as vertentes de saúde, de segurança e de tecnologia.
"Precisamos de um olhar moderno, que as Misericórdias têm há anos. Soubemos sempre ser flexíveis
e adaptarmo-nos aos tempos”, afirmou Manuel de
Lemos, presidente da UMP.
Rui Fiolhais, presidente do Instituto de Segurança
Social, considerou serem “absolutamente centrais no
desenho das opções políticas as parcerias com as entidades de economia social, para enfrentar os desafios
do envelhecimento”.
Rui Fiolhais defendeu serem necessárias políticas de
natalidade "fortes", políticas "inteligentes" de apoio à
imigração e respostas sociais que "valorizem cada vez
mais a participação dos idosos na sociedade”.
No final da sessão de abertura seguiu-se uma “Oração
de Sapiência” pelo Bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, que terminou com “as palavras proferidas pela
voz e pelo coração do Papa Francisco em Pietrelcina,
a 17 de março de 2018 “Os idosos são um tesouro. Por
favor, não marginalizem os idosos; não. Os idosos são a
sabedoria. Não falte uma atenção cheia de ternura aos
idosos, que são o património das nossas comunidades”.

Durante estas Jornadas sobre o “Envelhecimento Repensar o Futuro”, foram várias as intervenções de
especialistas e estudiosos que apresentaram quer a
realidade atual, quer novos modelos que permitirão
fazer face à mudança que urge implementar nas Entidades de Economia Social e nas respostas que a sociedade deve ao envelhecimento.
No primeiro painel Rui Fiolhais, presidente do Instituto da segurança Social apresentou os “Desafios para
as políticas sociais” e António Tavares, provedor da
Misericórdia do Porto falou sobre “Envelhecimento:
proximidade e oportunidades para uma sociedade de
bem-estar”.
De seguida Rita Valadas - Representante da Associação Portuguesa de Psicogerontologia apresentou
o tema “Novos contextos… novas respostas”, num
painel composto ainda pela professora Maria João
Guardado Moreira - Profª. Coordenadora da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco/Unidade de Investigação Age.Comm que
focou os “Contextos de envelhecimento e respostas
da comunidade”.
José Manuel Silva, ex-bastonário da Ordem dos Médicos, destacou os problemas da mobilidade dos idosos
e da cessação de licença de condução como um “momento fulcral” no processo do envelhecimento.
“A idade avançada é uma cerimónia de perdas”, disse
José Manuel Silva, na apresentação da temática "A importância da mobilidade na independência do idoso”.
Destaque, ainda, para a intervenção de Francisco
George, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, com
o tema “Desafios para a Saúde Pública em Portugal”,
onde salventou a forma como “a transição demográfica influencia a transição epidemiológica”, sublinhando
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REPENSAR O FUTURO
“as doenças de hoje, nomeadamente a Doença crónica - Cancro, coração, diabetes - que apresentam um
denominador comum que tem a ver com “o estilo de
vida, a alimentação, a exposição ao tabaco”, entre
outros fatores.
Francisco George sublinhou ainda a urgência em
fazer-se “Prevenção para a saúde” referindo que “em 5
anos podemos diferir a idade, o tempo de vida”.
“O caminho para a mudança do paradigma do envelhecimento” apresentado por Joana Ferreira, enfermeira,
Consultora em Gestão de Equipamentos Sociais e o
tema “O futuro da reforma”, por António Fonseca Professor Associado da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa - Porto,
fecharam as temáticas em debate.
O encerramento das II Jornadas da Misericórdia de
Pombal, coube a Pedro Pimpão, presidente da Junta
de Freguesia de Pombal e Deputado da Assembleia da
República, que caracterizou diferentes aspetos do envelhecimento na sociedade atual.
Pedro Pimpão finalizou a sua intervenção agradecendo à Misericórdia de Pombal, na pessoa do seu
provedor: “Dr. Guardado permita-me dar-lhe os
parabéns a si e à sua equipe pela coragem e a ousadia de, aqui em Pombal, se agigantarem com a reflexão que urge fazer.”
No final das segundas Jornadas, e com cerca de 200
participantes, viveu-se um ambiente revelador da importância desta reflexão social, que deixou várias pistas e pontos de vista sobre o “Repensar do Futuro”, na
temática do Envelhecimento.

Dr. Joaquim Guardado

Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pombal

“Queremos fazer o bem, bem feito.”
Joaquim Guardado, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pombal, abriu as II Jornadas, Envelhecimento - Repensar o Futuro, traçando a realidade e o
confronto diário com a problemática em destaque.
Ficou um retrato fiel do presente e o apontar de desafios para o futuro, na esperança de que o dia de reflexão destas jornadas permita dar passos em frente,
no caminho que deve ser feito em conjunto, Instituições, Estado e Sociedade.
Sem esquecer as mudanças sociais do presente, que se
sucedem a “um ritmo nunca antes verificado” Joaquim
Guardado apontou “as muitas e complexas consequências que resultam da evolução demográfica do País.
Quanto ao envelhecimento são conhecidos os números,
que como sabem são elevados, o que irá acentuará as
doenças de evolução prolongada, mais incapacitantes e
novas patologias”, disse, o que obrigará a “novas formas
de organização e gestão de prestação de cuidados”.
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O problema demográfico, segundo o provedor da
Misericórdia, “irá resultar, se nada for feito, daqui a 40
anos a nossa população será a mesma de 1950.”
Este cenário, e segundo dados do FMI - Fundo Monetário Internacional, aumentará os gastos com a saúde
e as despesas com as pensões. Este padrão posiciona
Portugal entre os piores países.
Face a este paradigma anunciado, Joaquim Guardado considerou que ao estarmos “pior posicionados
do que outros países, temos de fazer mais e depressa.
Considero, que em breve teremos que pensar numa
nova reforma do Estado Social que tem de ser mais
inovadora, mais justa e economicamente sustentável”.
Para isso é necessário, segundo o provedor da Misericórdia de Pombal, “mudar o relacionamento quer
com o Estado, quer com as Autarquias, num clima de
diálogo envolvendo a maioria dos partidos políticos,
quer com as organizações da área social”.
“E os gestores da IPSS, Provedores das Misericórdias
e os técnicos que estão no terreno todos os dias, como
irão confrontar-se com as novas realidades na estrutura social e que precisam da nossa ajuda?”
Desta realidade atual, destacou “as dificuldades em
contratar pessoal que queira trabalhar como ajudantes
quer no lar, quer no apoio domiciliário. Assistimos,
nos nossos lares, com o fenómeno das demências, à
depreciação intelectual de muitos dos nossos concidadãos, alguns deles sem retaguarda familiar. Assistimos aos nossos idosos, com várias doenças crónicas
transformando os nossos lares, em lares de grandes
dependentes sendo por isso um hospital de retaguarda”, afirmou Joaquim Guardado.
Esta nova forma de envelhecimento, “obrigará a mais
despesa com medicamentos e mais técnicos de saúde.

Obrigará a mais equipamentos de estimulação cognitiva e a funcionários com mais formação para os poder
ajudar. O envelhecimento vai obrigar à convergência entre saúde e a segurança social”, disse Joaquim
Guardado.
“As Misericórdias tem estado atentas a quem precisa
de ajuda, de uma forma diferente, serena e solidária.
Mas sentimos dificuldade hoje em garantir no futuro
a sustentabilidade das nossas instituições”, admitiu o
provedor da Misericórdia de Pombal.
E, por este motivo, para Joaquim Guardado é urgente
“ousar, crescer e inovar de forma sustentável. Porque
queremos fazer o bem, bem feito”.
Na sua intervenção inicial, Joaquim Guardado frisou ainda “a forma diferente de olhar para o nosso
semelhante, em que teremos de ser menos egoístas,
implementando medidas mais inclusivas” citando
Manuel de Lemos: “Como é público, sempre sustentei que o nosso conceito de desenvolvimento, de civilização, de cultura amadurecida, vai muito além da
prosperidade económica, do desenvolvimento tecnológico, mas radica na nossa capacidade coletiva
em proteger os mais desfavorecidos, os mais pobres e
os mais necessitados” .
Nestas segundas Jornadas organizadas pela Santa
Casa da Misericórdia de Pombal, centradas no Envelhecimento - Repensar o Futuro, o essencial passou
por “trocar experiências, ouvir quem sabe mais e refletir sobre quem precisa de ajuda”.
“Temos de preparar o futuro que dependerá sempre
daquilo que fizermos no presente”, concluiu Joaquim
Guardado, destacando as palavras do Papa João
Paulo II “O nosso desafio é ir mais além do limiar
da esperança”.
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ENVELHECIMENTO
ORAÇÃO DE SAPIÊNCIA

D.
VIRGÍLIO O
ANTUNES
REPENSAR
FUTURO
BISPO DE COIMBRA

As Santas Casas da Misericórdia, correspondendo ao
ideário humanista e cristão estatuído no seu Compromisso, não querem ser espetadoras, mas estão decididas a dar o seu contributo no plano da reflexão e da
ação. Estamos-lhe muito gratos por isso.
O VALOR INVIOLÁVEL DA VIDA HUMANA
Falar de envelhecimento e de velhice leva-nos inevitavelmente a falar do valor inviolável de toda a vida
humana em todos os seus estádios mas, sobretudo,
quando ela se manifesta mais frágil.
Na Encíclica Evangelium vitae, centrando-se no tema
dos idosos, desenvolvia:

D. Virgílio Antunes
Bispo de Coimbra

INTRODUÇÃO
Em boa hora a Santa Casa da Misericórdia de Pombal decidiu realizar este simpósio e trazer para uma
reflexão alargada o tema “Envelhecimento: Repensar
o futuro”.
Num tempo em que se esconde a velhice e se exaltam
os sinais da eterna juventude, faz-nos bem retomar os
temas esquecidos ou facilmente instrumentalizados e
subordinados a interesses e agendas variados.
As circunstâncias do envelhecimento mudaram, as
sociedades tornaram-se mais complexas, as relações
familiares fragmentaram-se, o trabalho, o rendimento, a capacidade de produzir e o bem estar foram endeusados. Há muitas vítimas pelo caminho e os mais
frágeis, entre os quais se contam os idosos, podem ser
as primeiras. Nenhuma comunidade humana pode
ficar indiferente à cultura de descarte galopante que
tende a instalar-se sob múltiplas modalidades.

“Um lugar especial há-de ser reconhecido aos idosos. Enquanto, nalgumas culturas, a pessoa de mais
idade permanece inserida na família com um papel
activo importante, noutras, ao contrário, quem chegou à velhice é sentido como um peso inútil e fica
abandonado a si mesmo: em tal contexto, pode mais
facilmente surgir a tentação de recorrer à eutanásia.
A marginalização ou mesmo a rejeição dos idosos é
intolerável. A sua presença na família ou, pelo menos,
a estreita solidariedade desta com eles quando, pelo
reduzido espaço da habitação ou outros motivos,
essa presença não fosse possível, é de importância
fundamental para criar um clima de intercâmbio
recíproco e de comunicação enriquecedora entre as
várias idades da vida.
O idoso não há-de ser considerado apenas objecto de atenção, solidariedade e serviço. Também ele
tem um valioso contributo a prestar ao Evangelho
da vida. Graças ao rico património de experiência
adquirido ao longo dos anos, o idoso pode e deve ser
transmissor de sabedoria, testemunha de esperança
e de caridade” (JOÃO PAULO II, Evangelium Vitae).
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REPENSAR O FUTURO
Repensar o futuro no que diz respeito ao envelhecimento não pode consistir simplesmente na busca de
soluções técnicas: habitacionais, médicas, alimentares
ou outras. Felizmente, nesse campo a comunidade fez
já grandes progressos, que ajudaram a melhorar as
condições de vida em todas as suas fases.
Em primeiro lugar, havemos de ter consciência de
que não estamos a lidar com o envelhecimento nem
com a velhice, mas com pessoas humanas em situação
de envelhecimento e em crescente debilidade física
ou mental. Sendo pessoas que estão em causa, há que
acompanhá-las na sua condição de pessoas, que participam da única dignidade de toda a pessoa. Trata-se de
um caminho civilizacional nunca acabado, que define o
grau de progresso de um povo, muito mais do que outros
fatores relevantes, mas nunca igualáveis ao referido.
Em segundo lugar, há um papel insubstituível por
parte da família, o lugar dos afetos, da relação humana mais abrangente, que não pode reduzir-se a uma
questão funcional nem a garantir condições técnicas
de bem estar físico, pois a pessoa idosa é acima de
tudo parte na relação de amor gratuito e de gratidão.
A família tem o primeiro lugar no que se refere aos
cuidados a prestar ao idoso e não pode renunciar a ele,
sob pena de negar a sua identidade mais profunda.
Em terceiro lugar, ao Estado, subsidiariamente e por
dever de justiça, cabe fornecer os meios adequados para
que os idosos encontrem o lugar que lhes cabe enquanto membros da comunidade humana, com o direito
aos cuidados integrais que lhe possibilitem o maior
bem-estar. Por meio da assistência social, sobretudo nos
casos de pobreza ou impossibilidades familiares, há de
garantir a dignidade própria de uma pessoa humana
que contribuiu com o seu trabalho e com a sua existência para o enriquecimento da sociedade.

Em quarto lugar, o idoso há de ser tratado como alguém com valor próprio e nunca como um meio ou
como mercadoria ao serviço de qualquer outro fim de
caráter económico, político, religioso ou social, pois cada
pessoa “tem a dignidade de ser única e irrepetível e
não pode ser reduzida a simples objeto ou instrumento ao serviço de fins que lhe sejam alheios” (Conferência Episcopal Portuguesa, Um olhar sobre Portugal
e a Europa à luz da Doutrina Social da Igreja, p. 4).
Em quinto lugar, “há que valorizar o contributo
próprio dos idosos na nossa sociedade, enquanto depositários de sabedoria e de memória” e um povo sem
memória não tem futuro (Conferência Episcopal Portuguesa, Um olhar sobre Portugal e a Europa à luz da
Doutrina Social da Igreja, p. 9).

Concluo com as palavras proferidas pela
voz e pelo coração do Papa Francisco em
Pietrelcina, a 17 de março de 2018 “Os
idosos são um tesouro. Por favor, não
marginalizem os idosos; não. Os idosos
são a sabedoria. Não falte uma atenção
cheia de ternura aos idosos, que são o
património das nossas comunidades”.
É preciso, efetivamente, repensar o futuro do envelhecimento, pois os idosos bem o merecem por
justiça e por caridade. Cooperando com as famílias e
ao assumir essa missão Santa Casa da Misericórdia
realiza a sua identidade, inscrita na sua mais original
e profunda matriz.
Bem hajam por este simpósio e obrigado pelos
caminhos do progresso humano e civilizacional que
estais disponíveis para percorrer.

À CONVERSA COM

RUI FIOLHAIS
PRESIDENTE DO INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL

Que desafios se colocam face ao envelhecimento da
população?
Em bom rigor, o envelhecimento da população é um
fenómeno transversal nas nossas sociedades e, no
caso português, é um fenómeno que exige uma particular atenção.
Portugal é um país cada vez mais envelhecido e as respostas que temos de construir para esse fenómeno
não podem ser construídas tardiamente.

Dr. Rui Fiolhais

Presidente do Instituto da Segurança Social

Rui Fiolhais, presidente do Instituto da
Segurança Social, presidiu à sessão de
abertura das Segundas Jornadas da Misericórdia de Pombal, em representação
da Secretária de Estado.
Rui Fiolhais destacou o trabalho “em rede e as parecerias” com as Entidades de Economia Social, que
contribuirão para que um Portugal melhor aconteça”,
considerando a necessidade de políticas de natalidade
fortes, políticas de apoio à imigração e respostas sociais que "valorizem cada vez mais a participação dos
idosos na sociedade”.
“Estou convencido que de braço dado com as Entidades de Economia Social, com as Misericórdias, o país
pode progredir positivamente para uma sociedade em
que haja qualidade de vida no envelhecimento.”

É nessa medida que vejo estas jornadas sobre envelhecimento uma oportunidade de refletirmos em
conjunto, sobre a forma como os poderes públicos e
a sociedade se podem organizar para ir ao encontro
dessas necessidades.
Qual o papel de cada um dos intervenientes?
Obviamente que o Estado tem o seu papel mas, por
tudo, diria que a Economia Social e as Instituições
como as Misericórdias tem uma palavra a dizer, pois
todos os dias protagonizam uma relação de proximidade, cuidado e amparo a pessoas que estão numa
idade mais avançada e conhecem como ninguém as
suas necessidades, que vão para além da componente
técnica. Tem uma componente humana e afetiva muito grande.
É necessária mais articulação?
É preciso que a articulação seja horizontal em termos
de poderes centrais, políticos, institucionais. E essa
rede já existe. É uma rede poderosa e que distingue
o nosso país de outras comunidades vizinhas. Em
poucos países há esta boa tradição de trabalho em
conjunto, entre os poderes públicos e as Entidades
da Economia Social. E isso é uma força, não é uma
fraqueza. Talvez seja uma das maiores forças que temos na sociedade organizada para responder aos desafios do envelhecimento.
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São desafios complexos, dada as “novas exigências”
do envelhecimento?
É cada vez mais difícil responder a esses desafios,
pois as exigências são enormes e cada vez maiores.
Há aspetos muito positivos que têm nomeadamente
a ver com a maturidade da nossa sociedade e há preocupações que são claras, que têm a ver com o próprio
grau de expectativas que a população mais idosa tem
relativamente aos anos que tem pela frente.
Esta sua exigência, que é legitima, é a de um tratamento com dignidade, que vá de encontro também a
essas expectativas.
Temos de ter a capacidade de imaginar esse futuro e
colocar a tecnologia e os fatores de inovação social
ao serviço de respostas que possam fortalecer uma
sociedade que envelhece com dignidade, uma sociedade ativa, para todos. Esse é o grande desafio que
temos pela frente.

Estamos no bom caminho?
Estamos no bom caminho. No duplo sentido, em que as
políticas que têm sido desenvolvidas já estão muito em
linha com essa ambição, por exemplo a rede nacional
de cuidados continuados, ou as medidas públicas que
se direcionam ao combate da pobreza, são medidas que
estão já alinhadas com essa preocupação coletiva. Estou convencido que de braço dado com as Entidades de
Economia Social, com as Misericórdias, o país pode progredir positivamente para uma sociedade em que haja
qualidade de vida no envelhecimento.
Uma palavra final para a Misericórdia de Pombal que
sendo uma estrutura pequena tem dado passos importantes na reflexão de temáticas importantes de âmbito
social. Felicito pela organização destas jornadas mas
também pelo trabalho que tem sido desenvolvido, que
tenho acompanhado mais de perto, e quero destacar o
perfil cívico e dedicado do seu provedor, Dr. Joaquim
Guardado, e que muito tem feito pelo bem-estar das
pessoas deste Concelho de Pombal.

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

"FOCA MIZI"

A “foca Mizi”, como é conhecida na instituição, é usada em intervenções dedicadas a
utentes com demências, perturbações cognitivas e no tratamento da ansiedade.
À primeira vista parece um simples peluche, no entanto é muito mais do que isso. O robot terapêutico emite sons em jeito de resposta, reage a movimentos que se adaptam
ao comportamento do utente, vibra quando recebe mimo e até fecha e abre os olhos.
A Mizi chegou à Misericórdia de Pombal financiada
pelo Prémio BPI Séniores do BPI Solidariedade na
edição de 2018. Não parece mas é um robot terapêutico de tecnologia japonesa da Adele Robots.

Para além da Foca Mizi estão também já em funcionamento novas abordagens terapêuticas tecnológicas,
nomeadamente equipamento de fisioterapia “standing
frame”, software sioslife e jogo de terapia da fala. ”

“Olhamos para o utente como um todo e queremos estimulá-lo a diferentes níveis, físico, emocional, cognitivo e social”, afirmou Célia Oliveira, diretora técnica da
Misericórdia de Pombal.

Esta abordagem multidisciplinar é essencialmente
destinado ao treino cognitivo, fortalecimento muscular e controlo de ansiedade.
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O Prémio BPI Seniores distingue projectos que promovem a melhoria da qualidade de vida e o envelhecimento ativo de pessoas com mais de 65 anos.
A 6ª Edição deste projeto contou com 412 candidaturas, sendo distinguidas pelo júri 33 projetos de Instituições Privadas sem Fins Lucrativos.
Pela segunda vez a Misericórdia de Pombal concorreu ao BPI Seniores com o projeto "MultiProject",
alcançando uma menção honrosa no valor de 13.173€
correspondente a 70% do valor da candidatura.
A Misericórdia de Pombal apresentou um projeto de
equipamento inovador e de grande utilidade para a população, que encheu mais uma vez de orgulho e alegria
todos os Orgãos Sociais e Colaboradores desta Instituição.

O "MultiProject" pretende dar apoio a idosos com
maior dependência, seguindo uma abordagem multidisciplinar, em complemento aos serviços de saúde
tradicionais e ter uma intervenção a nível físico, cognitivo e emocional, com recurso a técnicas e equipamentos inovadores.
A Cerimónia de entrega de prémios da 6ª Edição do
BPI Seniores decorreu no passado dia 1 de outubro, no
Centro Cultural de Belém e contou com a presença
do Presidente do BPI e do Presidente do Júri do Prémio BPI Seniores, Prof. António Barreto.
A representar a Misericórdia de Pombal esteve o Provedor, Dr. Joaquim Guardado, a Fisioterapeuta Ana Rita
Santos e a Diretora Técnica, Dra. Célia Oliveira.

PROJETOS
CASA DA

CRIANÇA

A minha magia
"Tomar consciência de que somos seres únicos e especiais, cheios de magia” foi o mote do workshop dinamizado pela Escola das Emoções às crianças de 2
anos da Casa da Criança.
A Escola das emoções tem por objetivo informar,
divulgar e promover a Educação Emocional nas crianças, jovens e família, com o intuito de atingir o desenvolvimento harmonioso e social na sociedade.

Cultura científica
É de pequenino que se começa. E a Casa da Criança
tem as portas abertas para o conhecimento. Os investigadores do Centro de Neurociências e Biologia
Celular da Universidade de Coimbra promoveram a
cultura científica juntos dos mais pequenos, numa
sessão muito participada e interessante. Um obrigado muito especial à Ana Barros Viegas, Sara Varela
Amaral e João Cardoso que ajudaram as crianças a
descobrir e a aprender!

O Nabo gigante
O ponto de partida foi o clássico da literatura “O
Nabo Gigante”. A partir daqui as crianças entraram
numa aventura à volta das hortas, da biologia e do
espírito de entreajuda.
O programa “Explorastórias” do Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra esteve na Casa da Criança, e através da história infantil explorou a ciência
escondida nas páginas dos livros.
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Despertar para a Probótica
O arranque do projeto da Probótica foi uma novidade na Casa da Criança para a faixa etária dos 5
anos. Pretendeu-se estimular as aprendizagens, tornando-as mais significativas, dando resposta à necessidade de corresponder às exigências da sociedade atual e do futuro.
Assim, as crianças dos 5 anos da Casa da Criança de
Pombal deram os primeiros passos no pensamento
computacional, programando itinerários em pequenos robôs educativos.
O professor Filipe Pedrosa dinamizou as aulas de
Probótica (Programação e Robótica no Pré-Escolar),
pois possui formação específica nesta área.
A aposta pedagógica inovadora do presente ano letivo
acompanha uma incontestável realidade tecnológica
que envolve as crianças desde a mais tenra idade.

Pintura corporal
A pintura corporal constituiu uma forma original e divertida de todos consolidarem a identificação e localização dos vários órgãos vitais.
Assim foi proposta uma viagem ao mundo do
corpo humano a partir de pinturas. Uma atividade que aproximou a Arte e as Ciências.
O Marco Nunes aceitou este desafio e voltou, crescido, à Casa da Criança para dinamizar esta atividade, demonstrando os seus dotes artísticos.

PROJETOS
CASA DA

CRIANÇA

Segurança Rodoviária
As crianças foram para a rua e desempenharam a tarefa de modo exemplar.
No dia da Segurança Rodoviária, foram os ”polícias”.
Vestidos a preceito acompanharam os agentes da
PSP e sensibilizaram os condutores para melhorarem comportamentos, nomeadamente regras de segurança e evitar ações incorretas como o estacionamento indevido.

CARTA DE DIREITOS E DEVERES DA CRIANÇA
Direitos
• Respeitar e garantir os direitos das crianças;
• A ser tratado no respeito pela dignidade humana;
• Protegidos de toda a espécie de violência;
• À igualdade de tratamento, com os mesmo direitos não importando a raça, cor, religião, sexo, origem social, nacionalidade;
• A proteção num ambiente seguro;
• Garantia o apoio à satisfação das necessidades básicas- alimentação, higiene conforto e bem estar;
• Apoio no acompanhamento dos cuidados de saúde;
• Garantir o apoio específico de acordo com as necessidades educativas especiais;
• Receber amor, compreensão e carinho;
• Acesso à Educação e atividades lúdico-didáticas;
• A ser informado acerca dos serviços da instituição;
• À confidencialidade e privacidade de toda a informação e dados
pessoais e da sua vida privada.
Deveres
• Respeitar as regras de funcionamento;
• Fornecer todas as informações necessárias para a realização de
um correto diagnóstico que permita a adequada intervenção;
• Colaborar com a Instituição, respeitando as orientações que lhe
são recomendadas;
• Respeitar os regulamentos gerais e específicos da Santa Casa;
• Respeitar os direitos dos restantes utentes e dos colaboradores.

CARTA DE DIREITOS E DEVERES DOS PAIS/
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Direitos
Os Pais/Encarregados de Educação têm direito a:
• Estar devidamente informados do que se passa no dia a dia do seu
educando;
• Ter acesso às instalações, podendo visitá-las sempre que o desejarem;
• Consultar o Regulamento Interno da Instituição, assim como os
projectos pedagógicos e curricular de sala e avaliações;
• Participar activamente na vida escolar do seu educando.
Deveres
Os Pais/Encarregados de Educação têm o dever de:
• Trazer a criança para a escola com o pequeno-almoço tomado;
• Cumprir rigorosamente o horário de entrada das salas;
• Não trazer a criança doente ou com febre para a instituição;
• Trazer uma declaração médica quando a criança regressa de uma
doença infecto-contagiosa;
• Ter sempre os contactos das crianças actualizados;
• Informar sempre no caso em que a entregua da criança é feita a
outra pessoa que não conste no processo;
• Ter sempre uma muda de roupa completa no cacifo, adequada à
estação do ano;
• Trazer a criança de higiene cuidada (inclusive unhas cortadas; prevenção de parasitas).
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F E S T A

F I N A L

Mais um ano que chega ao fim.
Este é o momento também de despedida para os
meninos e meninas finalistas da Casa da Criança.
Está na hora de voarem para outras paragens e de
avançarem no percurso de vida.

D E

A N O

A festa final aconteceu no Cine-Teatro de Pombal, e
contou com a participação especial do Coro Juvenil
da Misericórdia de Pombal.
Foi um dia de muita alegria e entusiasmo em que
cada sala apresentou a encenação partilhada por todas as crianças em palco.

VIDAS

SÉNIOR
CERTIFICAÇÃO HACCP

A APCER renovou a certificação do Sistema HACCP implementado na Misericórdia
de Pombal com a norma HACCP - Codex Alimentarius. Este sistema certificado está
implementado nos serviços de refeições do Centro de Dia, internamento e Apoio Domiciliário, Creche e Infantário.
O HACCP – Hazard Analysis and Critical Control
Points é um sistema preventivo de controlo da segurança dos alimentos, aplicável em qualquer fase da cadeia alimentar, e que assenta em sete princípios:
• Análise dos perigos;
• Determinação dos pontos críticos de controlo (PCC’s);
• Estabelecimento dos limites críticos para cada PCC;
• Estabelecimento dos procedimentos de monitorização dos PCC’s;
• Estabelecimento de ações corretivas a serem tomadas quando um PCC se encontra fora dos limites
críticos;
• Estabelecimento de sistemas de registo e arquivo
de dados que documentam estes princípios e a sua
avaliação;
• Estabelecimento de procedimentos de verificação
que evidenciem que o sistema HACCP funciona de
forma eficaz.
O Codex Alimentarius segue a cadeia alimentar desde a produção primária ao consumidor final, definindo
as condições de higiene necessárias para a produção
de alimentos seguros e adequados ao consumo, bem
como a definição da metodologia Análise de Perigos e
Controlo dos Pontos Críticos (HACCP) e Orientações
para a sua Aplicação.
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DIA DA MULHER
O dia é o da mulher. Como todos os outros. Mas este
dia 8 de março foi diferente e especial.
Os alunos do curso de formação de cabeleireiro do IEFP
- Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.
visitaram o Lar Rainha Santa Isabel e foi uma alegria.
As senhoras aproveitaram e ficaram ainda mais bonitas. Momentos de boa disposição que proporcionaram
muitos sorrisos.

VIDAS

SÉNIOR

TECNOLOGIAS PARA UMA SOCIEDADE INCLUSIVA

A Misericórdia de Pombal esteve representada na Jornada sobre Envelhecimento
com a temática "Tecnologias para uma Sociedade Inclusiva”.
A sessão decorreu no passado dia 7 de Junho, no
ISCTE-IUL, e Célia Oliveira, Diretora Técnica, e Ana
Rita Santos, Fisioterapeuta, foram oradoras apresentando os equipamentos tecnológicos/ inovadores
na área sénior, que existem na Instituição.

Uma oportunidade de partilharem as mais valias que
a inovação tecnológica acrescenta ao dia a dia dos
seniores que residem n o Lar Rainha Santa Isabel.
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DATAÇÃO DA MISERICÓRDIA DE POMBAL:
UM DOCUMENTO DE 1614
Memórias - Ricardo Pessa

Se a data da fundação da primeira Misericórdia, a de Lisboa, instituída solenemente a
15 de agosto de 1498, não oferece dúvidas, o mesmo não sucede relativamente à maior
parte das que foram sendo fundadas nas diferentes cidades e vilas do reino e dos territórios ultramarinos.
Conforme referi no meu livro História da Santa Casa
da Misericórdia de Pombal (1628-1910), publicado em
2016, na maior parte dos casos é impossível localizar
os documentos da origem destas irmandades, quer
porque se perderam quer porque nalguns casos a formação antecedeu a aprovação régia. Assim, podemos
apenas precisar com segurança o momento em que
determinada Misericórdia já existia.
No decurso da pesquisa arquivística que resultou na
publicação desse meu livro, a referência mais remota
que localizei sobre a irmandade pombalense datou
de 22 de agosto de 1628, dia em que o padre Silvestre Luís, ao depor em determinada diligência, afirmou ser capelão da Misericórdia da vila de Pombal.
Recentemente, no Arquivo Nacional Torre do Tombo,
encontrei um documento com data anterior. Trata-se de
uma provisão régia, registada a fólio 108v, do livro 21,
da Chancelaria da Ordem de Cristo. Nesse documento,
redigido em Lisboa, a 14 de junho de 1614, D. Filipe II
(1598/1621) concedeu licença ao dito eclesiástico para servir meia capela da Santa Casa da Misericórdia de Pombal,
com as condições previamente acordadas entre Silvestre
Luís, o Provedor e os restantes mesários da instituição.

Ricardo Pessa de Oliveira
Doutor em História, na especialidade de História
Moderna, pela Faculdade se Letras
da Universidade de Lisboa

Tal descoberta vem atestar a existência da Misericórdia
de Pombal em 14 de junho de 1614, permitindo recuá-la 14
anos face ao registo mais antigo até hoje conhecido.
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R E S I D Ê N C I A

S É N I O R
O B R A S

S E N H O R A
E M

A construção da Residência Sénior Senhora da Cardal
tem um ligeiro atraso ao que estava planeado, no entanto decorre hoje a bom ritmo.
Em outubro prevê-se que a estrutura esteja concluída,
bem como a alvenaria.

D A

C A R D A L

C U R S O

Prevê-se também que esteja colocado algum equipamento de eletricidade e AVAC.
A Misericórdia tem a previsão que a obra esteja concluída em maio de 2020.

MISERICÓRDIA DE POMBAL
Mais de 400 anos a fazer o bem!

