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● EDITORIAL ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia sete de dezembro próximo vão realizar-

se as eleições para os Corpos Sociais da Santa 

Casa da Misericórdia para o quadriénio 2019/2022. 

Trata-se de um ato particularmente importante 

na vida da Instituição. Por isso se exortam os ir-

mãos desta Santa Casa para que compareçam e 

escolham aqueles em quem depositarem confian-

ça para, nos próximos quatro anos, assumirem os 

destinos desta mui nobre e centenária Instituição. 

 

No mandato que agora vai terminar os Corpos 

Sociais dedicaram-se, com grande entusiasmo e 

abnegação, às funções de gerir os destinos da Ins-

tituição, dando continuidade a todo um processo 

de renovação da Santa Casa, a todos os níveis, 

desde a modernização das infraestruturas, à quali-

ficação e seleção do pessoal, à humanização dos 

serviços através das constantes ações de forma-

ção, à criação de novas respostas sociais, à mo-

dernização da frota, à melhoria das condições de 

trabalho e remuneração dos trabalhadores, através 

de uma politica de incentivos e de apoio à natalida-

de, de assistência na saúde e por uma grande 

abertura da Instituição ao setor social e em particu-

lar à comunidade, com o estabelecimento de par-

cerias com entidades públicas e privadas e por 

uma grande e acentuada preocupação na presta-

ção de serviços de qualidade, e numa palavra, as-

sumindo, com um elevado sentido de responsabili-

dade social, as suas obrigações perante os irmãos, 

a comunidade e preferencialmente perante  os 

mais carenciados e desfavorecidos da nossa soci-

edade, no cumprimento escrupuloso das obras de 

misericórdia. 

Vamos terminar este mandato com a alegria e 

satisfação de termos concluído o processo de re-

modelação do Lar Conde de Sucena, iniciado em 

2006 com o então Provedor Engº Adolfo Roque, 

continuado com o Provedor Drº Amorim Figueiredo 

e agora concluído com o apoio do fundo Rainha D. 

Leonor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e 

da Camara Municipal de Águeda. 

 

O caminho faz-se caminhando e nós, nas diver-

sas vertentes da nossa atividade, vamos seguindo 

este lema com humildade. Sem o empenho, dedi-

cação e amor ao próximo dos nossos Colaborado-

res e Voluntários, para quem fica a nossa gratidão, 

os objetivos a que nos propusemos neste manda-

to, não teriam sido, como foram, alcançados. 

 

Esperamos que os Corpos Sociais que vão ser 

eleitos continuem com entusiasmo, espírito empre-

endedor e solidário a ação dos que os procede-

ram, contribuindo deste modo para uma constante 

e permanente dignificação da nossa Santa Casa. 

 

Aproveito esta quadra que se aproxima para 

desejar a todos os nossos irmãos, colaboradores, 

voluntários e respetivas famílias, um Santo e Feliz 

Natal e que o próximo ano 2019 seja o concretizar 

de todos os vossos desejos. 
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● Casa da Criança ● 

O ano letivo 2018/2019 iniciou-se no dia 3 de Setem-
bro, na Casa da Criança, com a receção das crianças 
das diferentes Respostas Sociais/Educativas. 

Este ano iniciámos um novo Projeto Educativo intitula-
do “Viajando Pelo Mundo”, com vigência de três anos. 
Neste primeiro ano, vamo-nos debruçar no tema da Mul-
ticulturalidade, cujo objetivo é: reconhecer a diversidade 
de características e hábitos de outras pessoas e grupos, 
manifestando atitudes de respeito pela diversidade. 

A escolha do título “Viajando Pelo Mundo” reflete o interesse pelo conhecimento 
do que nos rodeia, do que nos move, do que nos une, do que nos abriga, do que 
nos identifica como seres singulares… Só observando, só experienciando o MUN-
DO podemos enriquecer o nosso conhecimento e ter a consciência de nós e dos 
outros. Pretendemos que as crianças façam esta “viagem”, umas com as outras, 
com os adultos de referência e que recolham aprendizagens significativas nas suas 
viagens que podem ser a partir do parque da instituição, a partir de um livro ou de 
um faz -de conta…  

Pretendemos que esta “Viagem” seja feita pelas crianças da nossa instituição atra-
vés do “Brincar”. O Brincar possibilita a ligação e comunicação entre as crianças, simultaneamente, per-
mite a construção da relação com os outros e com o meio. O Brincar é pedra basilar para o desenvolvi-
mento emocional, motor, cognitivo e social e também impulsionador da criatividade do individuo. No ato 
de brincar, a criança familiariza-se com regras sociais, ao mesmo tempo que tem contacto com novas 
experiências. 

Brincar é uma experiência fundamental em qualquer idade e é natural do 
ser humano. 

Viajando pelo Mundo  

A Equipa Técnica 

da Casa da Criança 

 

Boletim Informativo— novembro 2018 

Atividades - CRECHE E PRÉ-ESCOLAR 

Visita ao Jardim de Santo Inácio  

Dia do Animal - Associação dos Columbófilos de Águeda 

Passeio na Praia 

CAA (Teatro) - A Bela e o Monstro 

Dia Mundial da Criança 

Projeto “Biblioteca vai a Escola” 

Ação de Sensibilização sobre o Sol 
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CATL I 

As crianças do CATL I participaram nas habituais ativida-
des proporcionadas pela Casa da Criança no final do Ano 
Letivo, atividades estas bastante diferentes e apreciadas 
por todas as crianças. O início das férias foi marcado pelos 
ensaios e elaboração de adereços, preparação esta para a 
festa final de Ano. 

Algumas das atividades já vão sendo realizadas nos 
anos anteriores como: as idas à piscina Municipal de Águe-
da; atelieres na D’Orfeu e CAA; atividade físico-motora no 
Gica; dias de campo; jogos com água; jogos de competição 
intergeracional no Lar Conde de Sucena; potes sensoriais; 
visita à Biblioteca Municipal Manuel Alegre; encontro de 
Jovens do concelho de Águeda; sessão de cinema; lanche 
partilhado e ainda diversos jogos nos parques infantis do 
concelho de Águeda. 

Uma das visitas mais aguardadas pelas nossas crianças 
foi a ida à Kidzania onde as crianças “podem brincar aos 
adultos” num ambiente bastante realista e trabalharem nas 
diversas profissões sendo o seu esforço recompensado. 

As crianças do CATL I participaram em atividades dedi-
cadas às meninas e meninos com uma ida ao salão de 
cabeleireiro e estética e a um jogo de futebol. 

Durante as férias, tivemos a visita da GNR de Águeda 
que nos proporcionou uma ação de sensibilização onde as 
crianças foram para as ruas da cidade vestidas de peque-
nos guardas com o intuito de abordarem assuntos relacio-
nadas com a segurança rodoviária. 

Como é habitual, a ida à praia, onde as crianças se diver-
tiram com as brincadeiras no areal, e os tão esperados 
mergulhos. Da parte da tarde, continuámos a disfrutar do 
bom tempo, com um almoço e lanche, (acompanhado do 
belo gelado), no jardim Oudinot. 

Outra das atividades a realçar foi a viagem de comboio à 
Fabrica da Ciência Viva em Aveiro, um espaço onde é pos-
sível ver e fazer diversas experiências científicas. 

As nossas crianças tiveram oportunidade de disfrutar de 
mais duas experiências como a meditação e a yoga, for-
mas diferentes de brincar onde puderam descontrair e rela-
xar através de vários jogos, acompanhados sempre 
por uma música ambiente. 

Uma das viagens também mais aguardada foi a visi-
ta ao World Of Discoveries – Museu Interativo do Por-
to, onde as nossas crianças “embarcaram” numa 
aventura onde reconstrói a odisseia dos navegadores 
portugueses e conhecem os hábitos e costumes de dife-
rentes épocas. 

Para terminar, todas as crianças do CATL I participaram 
num Peddy Paper, pelas ruas da cidade de Águeda, acom-
panhadas por uma mapa, onde tiveram de responder algu-
mas pistas para chegar ao seu destino e descobrir o 
“tesouro”. 

Concluindo, as férias das crianças do CATL I foram do 
agrado de todas e cheias de muita alegria, divertimento e 
boa disposição. 
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Atividades - FÉRIAS DE VERÃO 

● Casa da Criança ● 

 

Boletim Informativo— novembro 2018 

CATL II 

Nestas férias de verão, as crianças do CATL II tiveram 
dias de grandes aventuras e muita diversão. 

As crianças disfrutaram 
das nossas típicas ati-
vidades como o ensaio 
e elaboração de adere-
ços para a nossa Festa 
de Final de ano, as 
idas à piscina, ao rio 

da Redonda, os jogos com água, os jogos no Largo no 1º 
de Maio, o atelier no Centro de Artes (“Find the Draw”), os 
jogos com os idosos do Lar Conde Sucena (jogos de mesa 
e jogo Boccia), a atividade físico-motora no Gica, a visita à 
biblioteca Municipal Manuel Alegre, o Encontro de Jovens 
do Concelho de Águeda, sessão de cinema, lanche parti-
lhado e a visualização do filme das “nossas férias” e ainda 
diversos jogos e ateliers na nossa instituição. 

As crianças do CATL II tiveram também a oportunidade 
de participar numa ação promovida pela GNR de Águeda, 
onde vestiram a farda e pelas ruas 
da cidade abordaram e trataram de 
assuntos relacionados os sinais de 
trânsito, entre outros temas. As cri-
anças adoraram esta experiência de 
“Agentes por um dia”. 

Uma atividade muito esperada foi 
a ida à KidZania. As crianças esta-
vam ansiosas pela chegada deste 
dia, onde puderam ser jornalistas, 
polícias, hospedeiras, pilotos, entre 
outros. Um dia em que todo o seu 
imaginário foi concretizado, pois 
foram tudo aquilo que sonham ser “quando forem grandes”. 

De notar, a felicidade estampada no rosto das crianças. 
O resumo no fim do dia não podia ser melhor, as crianças 
manifestaram o seu desejo de voltar novamente. 

Este ano, os nossos finalistas rumaram à Praia das Ro-
cas, um dia também muito esperado por eles. Na Praia das 
Rocas, as crianças aproveitam para se divertirem na pisci-
na, inclusive na piscina com ondas que eles tanto se diver-
tem. 

Como é habitual, as crianças do CATL II passaram um 
dia na Praia. No areal brincaram e até construíram um bar-
co na areia e de seguida deram uns mergulhos. Da parte 
da tarde, divertiram-se a jogar às cartas, à bola, dançaram 
e ainda comeram um gelado, no Jardim Oudinot. 

Como as crianças adoram andar de comboio, fomos mais 
uma vez a Aveiro e desta vez da parte da manhã tiveram a 

oportunidade de conhe-
cer os canais da ria de 
Aveiro num passeio de 
moliceiro. As crianças 
disfrutaram ao máximo 
desta viagem, onde tam-
bém ouviram algumas 
explicações sobre o mo-
liço, o moliceiro e ouvi-

ram a tradicional música portuguesa e no decorrer da via-

gem. As crianças almoçaram no jardim em Aveiro. 

Da parte da tarde, as crianças foram ao Hospital de Avei-
ro onde puderam aprender como se faz ligaduras, talas e 
ainda mediram a tensão uns aos outros, tudo isto, equipa-
dos com bata, luvas e máscara. De volta a casa, as crian-
ças ainda tiveram a oportunidade de conhecer a cabine do 
maquinista. As crianças adoraram este dia cheio de aven-
turas. 

Na nossa aventura ao Museu dos Descobrimentos/ Par-
que temático do Porto, as crianças entraram na “época dos 
descobrimentos”, onde visualizaram os diferentes tipos de 
embarcação usados para navegar, os percursos de nave-
gação, conheceram como era a embarcação, os hábitos 
dos tripulantes e ainda navegaram através do rio relem-
brando assim as diferentes épocas e costumes da altura 
dos descobrimentos. As crianças demonstraram no final da 
visita que gostaram muito desta “viagem” de barco. 

Uma experiência diferente, foi a aula de Yoga que as 
crianças puderam usufruir. Um momento de relaxamento, 
com música e sobretudo uma leveza e descontração em 
todos os movimentos. De notar, que 
as crianças ficaram entusiasmadas e 
partilharam que gostaram muito da 
experiência. 

Este ano, as crianças do CATL II 
rumaram a Macieira de Alcôba para 
pernoitarem. À saída, enquanto as 
mochilas eram colocadas na carri-
nha, já se conseguia perceber o en-
tusiasmo demonstrado pelas crianças, um sorriso “de ore-
lha a orelha”. 

Chegados lá, começámos a organizar o espaço para per-
noitarmos. Posto isto, fomos conhecer a aldeia e os seus 
caminhos. 

Numa aldeia muito tranquila, fomos até ao repuxo onde 
as crianças se puderam refrescar e ainda jogaram à bola, 
às cartas e deram ainda mais uns passeios pela aldeia. 

Já perto da noite, as crianças jantaram e depois fizeram 
um espectáculo musical, onde apresentaram as suas core-
ografias e dançaram até à hora de ir dormir. 

Já de manhã e cheias de energia, tomaram o pequeno-
almoço e no quarto depois das coisas arrumadas fizeram 
uma mini discoteca, onde dançaram e cantaram. Era notá-
vel a alegria e o entusiasmo transmitido pelas crianças. 
Depois do almoço, ainda houve tempo para mais uns pas-
seios pela aldeia e muitos jogos. 

Dois dias fantásticos, cheios de aventuras e diversão. De 
notar a união das crianças, os seus sorrisos e toda a sua 
envolvência. 

Em suma, as férias foram de encontro aos gostos e ne-
cessidades das crianças, manifestando um grande agrado 
em todas as atividades. 
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CAL 

As férias do CAL começaram no dia 18 de junho e 
foram dedicadas a atividades bastante variadas desde 
cultura, desporto, aventura e lazer. 

No que diz respeito à cultura nestas 7 semanas as 
crianças envolveram-se ativamente no planeamento e 
execução da festa de final de ano, assistiram à peça: “O 
cão que corre atrás de mim (e o avô Elísio)”; visitaram a 
exposição “Os Lusíadas na figuração de Levi Guerra”; o 
Museu Etnográfico da Região do Vouga; a biblioteca 
Municipal Manuel Alegre, o Museu Interativo e Parque 
temático World of Discoveries no Porto; o Museu das 
Caves Aliança em Sangalhos; a exposição “Dinossauros 
Alive” na Exponor; participaram na atividade promovida 
pelo CAA “A Árvore”; Find the Draw e tiveram um atelier 
de expressão dramática. 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao desporto desenvolveram atividades 
relacionadas com a prática do basquetebol no Ginásio 
Clube de Águeda e a prática da natação com manhãs 
divertidas passadas na piscina exterior da Câmara Mu-
nicipal de Águeda. 

No que diz respeito à aventura, fizeram uma viagem 
de comboio a Aveiro onde conheceram os 4 grandes 
canais da Ria num agradável passeio de moliceiro; pas-
saram dias agradáveis nas praias fluviais do Alfusqueiro 
e da Redonda e fizeram o já tradicional acantonamento 
desta vez na pacata e bonita aldeia de Macieira de Alco-
ba. Aqui visitaram a moinhola, os antigos moinhos de 
água, o lagar e divertiram-se a explorar as ruas da al-
deia. 

 

 

 

 

 

Quanto ao lazer foram muitos os dias em que sim-
plesmente nos divertimos: fomos à praia, fizemos jogos 
com água, jogos no parque Bio Saudável, passeámos 
pela cidade para conhecer o circuito de arte urbana, 
descemos no elevador panorâmico e terminámos a tar-
de no recinto do agitÁgueda, visitámos a Kidzânia em 
Lisboa e experimentámos várias profissões, fizemos a 
tradicional viagem de finalistas à Praia das Rocas em 
Castanheira de Pêra, fomos conhecer a Fábrica da Ci-
ência Viva em Aveiro e aprendemos a fazer pasta dos 
dentes, gelado de chocolate e morango e usufruímos de 
uma oficina de robótica. Tivemos a visita de dois agen-
tes da GNR que levaram as crianças para a rua – vesti-
dos a rigor – numa mini operação STOP, em que as 
crianças fizeram de agentes da autoridade e sensibiliza-
ram os condutores para alguns cuidados a ter na estra-
da durante a condução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comemorámos o Dia 
dos Avós – 26 de julho – 
com uma tarde intergeracional com os idosos do Lar 
Conde de Sucena. 

Terminámos as férias com um atelier de culinária. 
Juntos confecionámos uma bela lasanha de carne com 
que nos deliciámos ao almoço e à tarde com um lanche 
partilhado no Parque Bio saudável. 

Assim foram as férias no CAL: alegres, divertidas, 
com aprendizagens e acima de tudo vividas com muita 
intensidade. 
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“Em Nome da Terra” - …que bons momentos nós passámos aqui! 

A Casa da Criança realizou a sua Festa de Final de Ano, no dia 30 de junho no Cine Teatro S. Pedro. 

Esta iniciou-se pelas 15h00 e teve como tema a Sustentabilidade Ambiental, desenvolvido ao longo de todo o ano 
letivo, concluindo-se, deste modo, o Projeto Educativo da Instituição “Em Nome da Terra”. 

As crianças das dife-

rentes Respostas fizeram as suas atuações, contagiando e presenteando com 
alegria e diversão todos os que estiveram presentes, de familiares a colaborado-
res, elementos dos órgãos sociais, amigos, etc. 

Seguiu-se a entrega dos diplomas e cartolas às crianças finalistas, que fre-
quentam o último ano do pré-escolar, e às do 4º e 6º anos que terminam os res-
petivos níveis. 

A tarde terminou com um lanche partilhado no Parque Bio-Saudável da Institui-
ção, para o que contribuíram generosamente os pais, agradecendo a Santa Casa 
da Misericórdia de Águeda mais esta prestimosa colaboração, bem como a sua 
participação, de familiares e amigos que acompanharam as crianças neste dia tão especial e marcante para as su-
as vidas. 

A Santa Casa da Misericórdia de Águeda agradece ainda aos pais a confiança depositada nos seus serviços e 
profissionais, por nos confiarem o que de mais precioso têm: as suas crianças, esperando ter proporcionado ao lon-
go de mais um ano, momentos de aprendizagem e felicidade, e de ter contribuído de forma positiva para a constru-

Atividades Intergeracionais  
Dia Mundial da Fisioterapia 

No dia 10 de Setembro, assinalou-se o Dia Mundial da Fisioterapia, com uma ativida-
de intergeracional entre as crianças da Casa da Criança e os idosos do Lar Conde de 
Sucena. Com esta iniciativa pretendeu-se sensibilizar para a importância da prevenção 
e manutenção da nossa saúde física e mental, através da prática regular de atividades 
físicas. 

De manhã realizou-se uma caminhada intergeracional pelas ruas da baixa de Águe-
da, onde os idosos e as crianças, para além do exercício físico, tiveram oportunidade 
de contemplar as instalações artísticas que a nossa cidade tem para oferecer. À tarde, no Parque biosaudável, rea-
lizou-se uma classe de movimento alargada, que abrangeu idosos com mobilidade e mobilidade reduzida, crianças 
e colaboradores. 

Desfolhada 

Na tarde do dia 19 de setembro, realizou-se no Parque Biosaudável da Santa Casa da 
Misericórdia de Águeda a tradicional desfolhada. As Crianças do Pré escolar da Casa da 
Criança e Idosos do Lar Conde de Sucena tiveram a oportunidade de reviver a tradição, 
num salutar convívio intergeracional, onde os mais velhos partilharam os seus conhecimen-
tos com os mais novos. À festa não faltou a música tradicional, cabendo ao Sr. Miranda e 
seu acordeão a animação. 
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● Lar Conde de Sucena ● 

O envelhecimento da população é uma realidade que 
cada vez merece mais destaque e alguma preocupação, 
por parte da sociedade. 

As novas alterações na estrutura familiar, em que 
grande parte das famílias, devido aos mais variados 
aspetos, transfere o cuidado do seu familiar para as ins-
tituições sociais. Isto é uma realidade, que leva à neces-
sidade de cada vez mais apostar em profissionais com 
uma formação pessoal e profissional, que propicie às 
pessoas idosas uma qualidade de vida, assim como, o 
bem-estar da população com a qual diariamente traba-
lham. Contudo, a tarefa de ser um cuidador formal 
exige, diariamente, um esforço físico e mental e, co-
mo tal, acarreta as suas dificuldades. Ser cuidador é 
um trabalho extremamente complexo, obedecendo a 
um conjunto de funções e para tal exige que este 
tenha um perfil comunicativo, afetivo e empático 
adequados, que possibilitem o desempenho da sua 
função, com a dignidade que o idoso necessita. 

De facto, o trabalho na área social é exigente, 
uma vez que são pessoas a trabalhar para pessoas. 
Para desempenhar tal função é necessário gostar. 

Contudo, cada vez mais é difícil em encontrar co-
laboradores com motivações pessoais para serem 
cuidadores, uma vez que o processo de envelheci-
mento é encarado como um processo difícil, devido 
às dificuldades causadas pelo comprometimento de 
algumas funções do organismo, desde as doenças 
crónicas, ao aparecimento das demências, à perda 
de mobilidade, à necessidade de ajuda para a reali-
zação das suas atividades básicas de vida diária, etc. 

Numa instituição, o cuidador formal é contratado 
para auxiliar os idosos no exercício das suas ativida-
des básicas e instrumentais de vida diária, no entan-
to, o cuidado dispensado ao idoso transforma-se, na 
maioria numa tarefa difícil e complexa. Cada colabora-
dor tem de dar de si ultrapassando todos os obstáculos 
e barreiras, uma vez que a envolvência com a pessoa 
idosa é grande. Os cuidadores assumem muitas vezes, 
um papel de proximidade, semelhante ao desempenha-
do pela família, por isso, quem trabalha diariamente, no 
setor social, acaba por vivenciar a sua profissão, quer 
nos “bons”, quer nos “maus” momentos. 

Um bem haja a todos os colaboradores da Santa Ca-
sa da Misericórdia de Águeda, que diariamente procu-
ram com o seu trabalho, responsabilidade, compromisso 
e envolvimento sincero, dar o testemunho da dedicação 
pelo o outro, “fazendo o bem”, na prestação do serviço 
que desempenham. 

Trabalhar na Economia Social 2018 
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● Lar Conde de Sucena ● 

Atividades  

Idosos visitam a Feira de Março 

No dia 18 de Abril, os idosos das respostas de ERPI e 
CD do Lar Conde de Sucena, realizaram a tão desejada 
visita anual à Feira de Março, no Centro de Exposições 
de Aveiro. Alguns idosos deram uma “volta no carrocel”, 
para recordar tempos passados. De seguida, fizeram a 
paragem na barraquinha das farturas, e deliciaram-se. 
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Comemoração do Dia da Família 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“A família é o verdadeiro alicerce da vida.” 
 

Na tarde do dia 15 de maio comemorou-se o dia da 
Família no Lar Conde de Sucena. 

A atividade iniciou-se com uma reflexão sobre a famí-
lia pela mesária Prof. Alice, seguida de uma canção de 
Roberto Carlos “Oração da Família”. Posteriormente, os 
idosos leram para os familiares, amigos e voluntários 
presentes, alguns poemas alusivos à família, prosseguin-
do-se uma animação musical com o Grupo de Cantares 
Sénior do Lar Conde de Sucena. 

Para finalizar cantaram-se os “parabéns” à Família do 
Lar Conde de Sucena, que diariamente acolhe e presta 
serviço aos nossos idosos, seguindo-se um lanche con-
vívio. 

Dia Mundial da Hipertensão 

Na tarde do dia 16 de maio, assinalou-se 
o Dia Mundial da Hipertensão no Lar Conde 
de Sucena. Sendo maio o “Mês do Cora-
ção”, realizou-se uma atividade, no exterior 
da instituição alusiva ao tema. Idosos, cola-
boradores, voluntários, mesários e o Sr. 
Provedor Mota Rodrigues, formaram um 
cordão humano simbolizando um coração. 

Dia Internacional dos Museus 

No dia 18 de maio assinalou-se o Dia Internacional 
dos Museus e os Idosos do Lar Conde de Sucena reali-
zaram uma visita à Radiolândia – Museu do Rádio, locali-
zado em Bustos. 

Os idosos tiveram oportunidade de visitar e ouvir a 
história do rico e vasto património, totalmente alusivo à 
temática da rádio. Esta iniciativa, para além da sua ver-
tente cultural, serviu para que os idosos se recordassem 
dos seus tempos antigos em que a rádio era o único 
meio de informação. 
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● Lar Conde de Sucena ● 
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Atividades  

Passeio Anual ao Santuário de Fátima 

Chegou o tão aguardado mês de setembro e, no dia 
4, os idosos da Santa Casa da Misericórdia de Águeda 
– Lar Conde de Sucena e Casa de Repouso Madame 
Breda e Léa Breda fizeram a sua peregrinação anual 
ao Santuário de Fátima. 

Foi um dia marcante para os nossos idosos, pois no 
Santuário tiveram a oportunidade de manifestar a sua 
devoção, cumprindo as suas promessas junto da Cape-
linha das Aparições e assistir à eucaristia na Igreja da 
Santíssima Trindade. 

O Sr. Provedor e a Mesária D. Alice também marca-
ram presença, dando todo o apoio aos nossos idosos. 

Um agradecimento a todas as nossas colaboradoras 
pelo carinho e prontidão com que responderam sempre 
que solicitadas. 

17.ª edição da Semana da Mobilidade e o 
19.º Dia Europeu sem Carros 

No dia 26 de setembro, os idosos da Santa Casa da 
Misericórdia de Águeda assinalaram a 17.ª edição da 
Semana da Mobilidade e o 19.º Dia Europeu sem Car-
ros, em parceria com a GNR de Águeda – Núcleo Idoso 
em Segurança. 

 

De manhã um grupo de idosos saiu para a rua na 
companhia do Agente Sr. Luís Baeta com a finalidade 
de sensibilizar os condutores, visando uma condução 
segura e adotando comportamentos adequados para 
com as pessoas de idade. Também tiveram a oportuni-
dade de distribuir folhetos informativos sobre a seguran-
ça rodoviária. 

De tarde, nas instalações do Lar Conde de Sucena, 
os idosos assistiram a uma palestra sobre esta temáti-
ca, pondo questões e tirando as suas dúvidas. 

A Mesa Administrativa agradece a colaboração da 
GNR de Águeda – Núcleo Idoso em Segura e continua 
aberta a outras iniciativas. 

Music’art entre Gerações 

Em outubro deu-se início a mais uma iniciativa 
intergeracional da Santa Casa da Misericórdia de Águeda. 

A música é uma linguagem universal que possibilita a 
comunicação entre pessoas de diferentes línguas, culturas, 
estratos sociais e gerações. Justamente por isso através 
dela pode e deve construir-se uma ponte de ligação entre 
os dois grupos (gerações). Sendo a região do Vouga, co-
nhecida pelo seu vasto património cultural, destaque para a 
vertente musical, pretende-se, com esta iniciativa, que os 
idosos transmitam os seus conhecimentos ao nível das 
músicas tradicionais às gerações mais novas, visando a 
continuidade das mesmas nas memórias dos mais novos. 
Para além da transmissão de cultura de um povo, esta ini-
ciativa visa também a transmissão de valores e laços de 
afeto. O projeto visa encontros semanais entre as crianças 
e os idosos, dinamizado pelo professor de música, anima-
dora socio cultural e educadoras de infância, onde o objeti-
vo primordial será o cântico de músicas tradicionais, com 
uso de instrumentos musicais. 

A música tradicional será o instrumento de trabalho do 

projeto MUSIC’ART - ENTRE GERAÇÕES, uma vez que 
esta representa uma comunidade e pode ser cantada ou 
tocada por pessoas (mais jovens ou mais idosos). 
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● Lar Conde de Sucena ● 

Obras de remodelação e ampliação 2008-2018 
Em fevereiro de 2008 arrancavam as obras que haveri-

am de ditar a total remodelação do Lar Conde de Sucena. 

Inaugurado em 1980 e sujeito a sucessivas ampliações, 
muito condicionadas pela ocupação das áreas já construí-
das e que se mantiveram em funcionamento ao longo de 
todo o processo, apresentava constrangimentos diversos, 
pouco condicentes com as normas vigentes e com a popu-
lação a que se destina, nomeadamente no que à mobilida-
de, conforto e segurança dizia respeito. 

 

Esse projeto de remodelação, visava dotar todo o edifí-
cio das mais diversas infraestruturas de apoio à prestação 
dos cuidados da população sénior que serve (Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas, Serviço de Apoio Domi-
ciliário e Centro de Dia) e da área da infância, a que tam-
bém dá apoio, especialmente nas áreas de Lavandaria/
Rouparia e Cozinha, melhorando-os em todas as vertentes, 
a começar pela Humana. 

Incorporando as mais recentes soluções, construtivas e 
de equipamentos que respondam eficazmente às exigên-
cias Legais em termos de conforto, segurança, higiene, 
saúde, etc., e também aos crescentes e legítimos anseios 
dos clientes/utentes e seus familiares, deu um significativo 
salto qualitativo que colocam esta estrutura ao nível do que 
melhor existe no concelho de Águeda, no Distrito e, até, a 
nível Nacional. 

 

Esta remodelação implicou no inicio a redução do núme-
ro de camas de 105 para 100, e a consequente revisão do 
acordo de cooperação para 96, o que veio criar dificulda-
des ao equilíbrio da Instituição, uma vez que todos os ser-
viços e equipamentos se encontravam adequados àquela 
capacidade, e que a Santa Casa se viu coartada desse 
rendimento, quer por parte da Segurança Social, quer das 
famílias. 

 

Com esta quinta e última fase, em que se incluiu a am-
pliação da capacidade para retornar à capacidade inicial, 
com a construção de oito novos quartos, permitindo tam-
bém a conversão de alguns quartos triplos em duplos, es-
pera-se o almejado reequilíbrio, essencial à continuidade 
da nossa missão. 

 

Ao longo destes quase onze anos, contou a Santa Casa 
com o apoio de várias Entidades, desde a Segurança Soci-
al, através do Centro Distrital de Segurança Social de Avei-
ro- por via do MASES (Medida de Apoio à Segurança de 
Equipamentos Sociais), do PRU (Parcerias para a Regene-
ração Urbana de Águeda), e, nesta última, do Fundo Rai-
nha Dª Leonor criado pela Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa. A Câmara Municipal de Águeda esteve sempre ao 
lado desta Santa Casa, em todas as fases, comparticipan-
do nos encargos não apoiados por outros organismos, e 
ainda como facilitador na sempre burocrática tarefa de 
aprovação de projetos, licenciamentos, apoio técnico em 
concursos públicos e outros serviços técnicos. 

 

A Santa Casa da Misericórdia de Águeda e toda a comu-
nidade que com ela interage ficam agradecidos a todos 
quantos tornaram possível esta intervenção de melhoria, 
agradecendo igualmente a todos os clientes/utentes e seus 
familiares pela colaboração, compreensão e tolerância de-
monstrada ao logo deste moroso processo, e que nos rele-
vem por algum transtorno causado, que sempre podem 
ocorrer quando se desenvolvem obras com pessoas a vi-
ver, trabalhar, ou conviver nos mesmos espaços. 
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Em junho de 2017, a Santa Casa da Misericórdia de 
Águeda e o Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas 
Águeda Sul assinaram um Protocolo, convidando todos os 
colaboradores com necessidade e interesse em con-
cluir/aumentar o seu percurso escolar e/ou aumentar a sua 
qualificação profissional. 

Desde então, vários colaboradores frequentaram e ou-
tros ainda frequentam formações, destacando quatro tra-
balhadoras da Instituição que concluíram em junho de 
2018 o Processo de Reconhecimento, Validação e Certifi-
cação de Competências (RVCC) de equivalência ao 9º 
ano. 

Foi um enorme orgulho para a Instituição ter sido convi-
dada para a cerimónia de entrega dos Diplomas, na Biblio-
teca da Escola Secundária Marques de Castilho, no dia 26 
de julho, pelas 19 horas, onde o Sr. Provedor, acompanha-
do por Técnicas da Instituição, marcaram presença, asso-
ciando-se ao importante momento para as trabalhadoras: 

•Ana Paula Lima 

•Estela de Sousa 

•Maria Fernanda Cabral 

•Maria Teresa Rodrigues 

Entrega dos Diplomas do Processo RVCC a quatro Colaboradoras  

● Outras Notícias e Eventos ● 

S.G. 
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A equipa de trabalhadores da Santa Casa da Miseri-
córdia de Águeda demonstrou mais uma vez o excelen-
te empenho e dedicação no seu trabalho quotidiano 
para com os seus clientes/utentes, responsáveis e fami-
liares, as próprias pessoas que trabalham na Instituição, 
as entidades reguladoras e parceiras, e outros generica-
mente designados por partes interessadas, refletido no-
meadamente aquando da Auditoria Externa de Acom-
panhamento, que decorreu no passado dia 09 de maio. 
Foi um sucesso para todos, e nenhuma não conformi-
dade foi assinalada. 

Durante a auditoria, a Equipa Auditora referiu que a 
Instituição possui um Sistema de Gestão da Qualidade 
com capacidade para atingir os resultados pretendidos, 
através do planeamento e da monitorização e medição 
de vários indicadores de processos, manifestando uma 
constante necessidade em introduzir ações de melhoria. 
Os Auditores elogiaram ainda a qualificação e compe-
tência da equipa técnica, o envolvimento de todos os 
profissionais e da Mesa Administrativa, e a abertura a 
melhores práticas. 

E uma dessas práticas que se tem vindo a aperfeiço-
ar desde então, mas com enorme atenção e preocupa-
ção por parte de todos os envolvidos na Instituição, tem 
sido a implementação do Regulamento Geral de Prote-
ção de Dados (RGPD), que inevitavelmente tem trazido 
impacto tanto na estrutura documental do Sistema de 
Gestão da Qualidade existente, como na prática de to-
dos os trabalhadores, incluindo os voluntários, os ór-
gãos sociais, e empresas contratadas que podem ou 
poderão ter de tratar Dados Pessoais de pessoas rela-
cionadas com a Instituição. 

O RGPD foi desenvolvido a pensar na defesa dos 
cidadãos europeus, na proteção dos seus Dados Pesso-
ais, cuja segurança tem vindo a ser diariamente posta à 
prova, num mundo cada vez mais digital e globalizado 
(por ex. através da Internet). Por forma a usufruir deste 
novo mundo em segurança, este Regulamento permite 
lidar com novas realidades, e obrigar a implementação 
de boas práticas que visem a conformidade da utilização 
dos Dados Pessoais e consequentemente à proteção 
destes Dados para a segurança dos seus Titulares. 

O tratamento de Dados Pessoais, quer sejam dos 
clientes/utentes, dos familiares, dos trabalhadores, ou 
de outras pessoas relacionadas com a Santa Casa da 
Misericórdia de Águeda, é indispensável para a respeti-
va prestação de serviços e o cumprimento de legislação 
aplicável. Por ser da responsabilidade da própria Institui-
ção e de todos os que tratam ou podem vir a tratar de 
Dados Pessoais, contratou-se uma especialista na área 
(advogada), que deu sessões de esclarecimentos e 
formações, envolvendo o universo de pessoas que co-
laboram com a Instituição e que de alguma forma con-
tactam com Dados Pessoais. 

Dada a quantidade de dúvidas relacionadas com o 
tratamento dos Dados Pessoais e a responsabilidade 
associada à implementação do RGPD, bem como ao 

eventual incumprimento 
do mesmo (podendo de-
terminar multas bastante 
elevadas), a Mesa Admi-
nistrativa entendeu que 
um Encarregado de 
Proteção de Dados 
(EPD) seria imprescindível. 

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), 
autoridade de controlo, acautela que o EPD deve ser 
designado com base nas suas qualidades profissionais 
e, em especial, nos seus conhecimentos especializados 
no domínio do direito e das práticas de proteção de da-
dos. Deste modo, a Mesa Administrativa aceitou contra-
tar para a função de Encarregado de Proteção de Da-
dos todas as Respostas Sociais/Educativas da Institui-
ção, a especialista (advogada) atrás referida, contactá-
vel através do endereço eletrónico epd@scm-agueda.pt. 

O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da Insti-
tuição deve desta forma acompanhar a implementação 
do RGPD, em articulação com as orientações dadas 
pela EPD designada. Contudo, tem-se consciência que, 
assim como a implementação e a manutenção diária do 
SGQ exige um trabalho árduo e moroso por parte de 
todos os envolvidos, dar cumprimento ao RGPD não 
foge à regra; mas paralelamente, a grande diferença 
entre o RGPD e a Qualidade reside no facto desta últi-
ma ser uma “escolha” para controlar e melhorar a orga-
nização e aumentar a credibilidade da Instituição, en-
quanto que o RGPD passou a ser obrigatório a partir 
do dia 25 de maio de 2018. 

Ao implementar o RGPD, a Santa Casa da Misericór-
dia de Águeda pretende assegurar e evidenciar o cum-
primento deste Regulamento, garantindo que as me-
didas definidas para tal sejam adequadas e aplicadas 
pelos envolvidos, salvaguardando os direitos dos Titu-
lares dos Dados Pessoais, obtendo sempre que apli-
cável o consentimento dos Titulares dos Dados Pes-
soais para que os seus Dados possam ser objeto de 
tratamento, e assegurando que em caso de violação 
destes Dados sejam acionados os meios legalmente 
previstos. 

Acima de tudo, o RGPD deve ser encarado como 
uma oportunidade reforçada de defesa da privacidade 
de cada um, e dos respetivos Dados Pessoais, e não 
como um entrave às atividades desenvolvidas na Ins-
tituição e à sua sustentabilidade, bem como ponderar 
muito bem o que se considera proteger Dados Pesso-
ais e a forma de o fazer, para não se cair num exage-
ro...  

● Certificação pela Norma da Qualidade ● 

Mónica Nunes 

Engenheira da Qualidade 
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● Casa de Repouso Dr. António Breda e Lea Breda ● 

“Lufadas de ar fresco”  

Começa um novo dia na Casa de Repouso Dr. Antó-
nio Breda e Lea Breda, ouvem-se sons característicos 
em todas as direções, bem como os passos apressados 
de quem anseia por um novo dia de trabalho. Nos corre-
dores, passam colaboradores, pessoas em cadeiras de 
rodas, em andarilhos e apoiadas em bengalas, dirigem-
se para os seus locais de atividade e/ou tratamento. As 
portas do ginásio abrem-se e as pessoas são encami-
nhadas para os seus espaços de tratamento, outras, 
enquanto aguardam a sua vez, pedalam com a calma 
que só a idade avançada nos traz ou sentam-se junto à 
mesa à procura dos papéis de estimulação cognitiva 
que ficaram do dia anterior por concretizar até chegar a 
Terapeuta Ocupacional para orientar os trabalhos do 
dia, adaptados às necessidades individuais.   

Na sala ao lado, a animadora pergunta aos residen-
tes e utentes presentes: - “Quantos são hoje? E qual é o 
dia da semana? Estamos no mês de outubro? e informa 
ainda: -“Hoje assinalamos o Dia Mundial  ….”. Todos os 
dias parece haver uma data a assinalar! Os mais curio-
sos e atentos questionam com humor: “- Mas o que será 
que ela vai inventar hoje?!”. 

O dia desenvolve-se quase sempre da mesma forma, 
tal como nas nossas casas há uma rotina mais ou me-
nos estipulada, mas cada atividade ganha contornos 
diferentes adaptando-se às necessidades manifestadas 
pelas pessoas. Ao longo do dia, residentes e utentes 
encontram-se e desencontram-se pelas diferentes zo-
nas de convívio e de trabalho que a Casa de Repouso 
oferece mas, é ao fim da tarde, que todos se juntam pa-
ra a última atividade grupal do dia. Nesta, encontramos 
pessoas com diferentes expectativas e, acima de tudo, 
diferentes capacidades em que, à primeira vista, parece 
que a atividade não vai resultar, contudo alcança resul-
tados bastante satisfatórios. Porém, estes resultados 
são fruto de esforços multidisciplinares que se unem, 
por um lado, a animação que permite a envolvência de 
um grande grupo e, por outro, a terapia ocupacional que 
vai ao encontro da necessidade individual. E é nesta 
procura de bons e melhores resultados no trabalho com 
as pessoas, que unimos as nossas competências e apti-
dões com enfoque em respostas inovadoras e criativas. 

O que é que nós fazemos nestas atividades? Diría-
mos “tudo e mais alguma coisa”, pois queremos propor-

cionar atividades que são do gosto dos participantes e 
ao mesmo tempo inovar e apostar em experiências dife-
rentes. Desta forma, as dinâmicas são variadas e ora 
fazemos um jogo (de mesa, de cartas, tradicional, etc.), 
ou então realizamos uma atividade cultural (ver um fil-
me, assistir a uma peça de teatro, etc.); festejamos as 
datas comemorativas, o que nos faz estar atentos e 
acompanhar a realidade; realizamos sessões de movi-
mento e  atividades de estimulação cognitiva para man-
ter corpo e mente sãos; nas atividades de artes manuais 
deixamos fluir a criatividade; nas tertúlias é possível par-
tilhar histórias de vida, sentimentos e opiniões; com as 
atividades de estimulação sensorial exploramos sons, 
cheiros, o tato e até o sabor, e todas as semanas dedi-
camos uma sessão à música ou ao relaxamento (guiado 
pelas fisioterapeutas). 
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● Casa de Repouso Dr. António Breda e Lea Breda ● 

 

 

 

 

 

 

 

Neste sentido, não podemos deixar de realçar a con-
cretização de projetos interinstitucionais de âmbito cultu-
ral, formativo e recreativo, os quais conferiram uma no-
va e desafiante dinâmica ao Plano de Atividades Socio-
culturais da Casa de Repouso. No seu cerne todos eles 
têm como finalidade estimular a iniciativa e a participa-
ção ativa da população sénior das Instituições e da co-
munidade do concelho de Águeda, promovendo o tão 
almejado envelhecimento ativo. 

 

 

 

 

 

Neste âmbito, 
salientamos o projeto “Seniores Bloguistas”, o qual 
consistiu na criação de um blog - https://seniores-
bloguistas.blogspot.com/ - tendo por base a realização 
de diversas sessões temáticas, onde foram abordados 
temas inovadores relacionados com os interesses dos 
idosos. Entendeu-se ser pertinente a criação de um es-
paço que apelasse à partilha de informações relevantes 
para esta faixa etária e ao convívio social e, ao mesmo 
tempo, fomentar a mudança de mentalidades e a aber-
tura a novas experiências, aproximando-os das novas 
tecnologias. 

 

 

 

 

 

Atu-
almente, o referido blog ganhou nova inspiração, para 
divulgação do projeto “Talento Sénior”, que tem como 
objetivo primordial despertar o potencial criativo e pro-
mover a competitividade saudável. O projeto desenvolve
-se através de “sessões-talento”, as quais pretendem 
criar um desafio a ser explorado pelos participantes. Os 
temas escolhidos vão ao encontro das atividades do 
quotidiano da população-alvo, valorizando o seu saber-
ser, saber-estar e o saber-fazer.  

Em execução, estão também os projetos “Tardes de 

Cinema e Cultura” e Concurso de Pintura: “Pintar é 
Viver”. O primeiro, pretende promover o encontro com 
as artes (contos, cinema, teatro) e a cultura (tradições e 
costumes, como por exemplo, a escarpelada), fomen-
tando o espírito crítico e criativo da população sénior. 
“Pintar é Viver” é a denominação de um projeto com 
envolvimento interinstitucional que usa a arte da pintura 
para estimular a criatividade, promover as interações 
sociais, numa perspetiva de envelhecimento ativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, aconte-
cem os nossos 
dias, todos iguais, mas diferentes. As luzes apagam-se 
e as portas encerram, no pensamento levamos as pala-
vras dos participantes: “nunca me ri tanto como hoje; 
por momentos esqueci-me da doença; (…)”. 

Ansiamos pelo amanhã e pelo recomeçar de um no-
vo dia, para a concretização da nossa missão, sempre 
inacabada. São os desafios de quem trabalha para e 
com pessoas!  

Cátia Almeida  Cristina Oliveira 
Animadora Cultural             Terapeuta Ocupacional 
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● Casa de Repouso Dr. António Breda e Lea Breda ● 

Atividades Culturais 
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13º Aniversário da Casa de Repouso 
Dr. António Breda e Lea Breda 

 
com celebração eucarística e animação musical a cargo do 

Grupo de Cantares “As Sachadeiras” da Borralha. 

Dia Mundial da Árvore 
 

plantação de bugambilias e tileira na 
presença do Sr. Provedor António Mota 
Rodrigues e Sr. Presidente da Assem-

bleia Geral Dr. Amorim Figueiredo. 

1º Concurso de Folares de Páscoa 
 

no âmbito do Projeto “Talento Sénior”, 
promovido pela Casa de Repouso Dr. 

António Breda e Lea Breda, com a partici-
pação do Centro Social e Paroquial da 

Borralha e Centro Social Arco-Íris. 

 

Via Sacra 
 

aberta à comunidade, com especial 
presença do Centro Social Paroquial de 

Recardães. 

Visita Pascal 
 

proclamado pelo Sr. Provedor António Mota 
Rodrigues, pelo Sr. Presidente da Assembleia 

Geral Dr. Amorim Figueiredo e pela Sra. Volun-
tária Prof.ª Eulália Figueiredo, ministra da sa-

grada comunhão.  

Dia Mundial da Saúde e da 
Atividade Física 

 
sessão de ginástica e jogo de movimento. 

Sardinhada 
 

final de Verão para 
corpos sociais, 

colaboradores, volun-
tários, residentes, 

utentes e familiares. 

Escarpelada típica 
 

no âmbito do projeto “Tardes de 
Cinema e Cultura” e comemoração 

da chegada do outono. 

Dia Internacional do Idoso e  
Dia Mundial da Música 

 
manhã musical com o Prof. Música 

Edgar dedicada a residentes e 
utentes. 
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● Casa de Repouso Dr. António Breda e Lea Breda ● 

Atividades Culturais  
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Plantação de Sobreiro 
 

no âmbito do projeto “1 Árvore, 1 Rotário”, com a presença do Sr. Presidente 
do Movimento Rotary Club de Águeda Dr. Carlos Franco juntamente com a 
Dra. Paula Franco e o Sr. Provedor da SCMA António Mota Rodrigues, na 

presença de residentes e utentes. 

               Dia Internacional da Família 
 

com oração conjunta, sessão fotográfica e cantar da can-
ção “Oração pela família”, entre residentes, utentes e seus 

familiares. 

 

1º Concurso de Arte Floral 
 

no âmbito do Projeto “Talento Sénior” , promovido pela 
Casa de Repouso Dr. António Breda e Lea Breda. 

 

54º Aniversário de Falecimento Dr. António Breda 
 

romagem ao cemitério, celebração eucarística e atuação do Orfeão da 
Associação Cultural de Recardães. 

Projeto 
“Tardes de Cinema e Cultura” 

 
com histórias como “A cigarra e a 

formiga”, “Sopa da pedra”, “O Pedro e 
o lobo”, lendas de Águeda. 

Dia Mundial dos Avós 
 

tertúlia e  sessão de contos tradicionais dedicada a 
residentes e utentes.  
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● O Serviço de Voluntariado da SCM de Águeda ● 

Uma das missões que define o exercício da Mi-
sericórdia é a solidariedade activa como a cultiva-
da no Voluntariado. Hans Kung, grande teólogo 
deste século, de origem suíça, embora com exercí-
cio de grande liberdade de pensamento dentro da 
doutrina da Igreja, amigo do Cardeal Rattzinger, 
que veio a ser o Papa Bento XVI, tem um pensa-
mento que nos deve fazer meditar a todos nós. 
Disse: Não haverá paz no mundo enquanto não 
houver paz entre as nações e não haverá paz en-
tre as nações enquanto não houver paz entre as 
religiões. 

Ora as religiões não existem sem os homens. 
De facto o homem está sempre numa luta interior 
constante entre o bem e o mal e é nesta luta que a 
opção do bem é mandatória em Misericórdia. Já 
nos ensinou Sócrates, filósofo grego do século V 
antes de Cristo que o uso da razão, acompanhada 
do conhecimento tem que levar o homem para o 
bem. Só tal não sucederá se na luta interior do ho-
mem, o mal prevaleça sobre o bem, ou se tiver dú-
vidas na escolha entre o bem e o mal. É contudo 
necessário o conhecimento e este obriga a um 
exercício de auto critica ou mesmo de estudo cada 
vez mais profundo para a opção do bem. É o bem 
nas relações humanas e, nestas no voluntariado 
que na Santa Casa se cultiva mas é necessária 
uma reflexão continuada pois o mal (neste caso 
desconhecimento) pode nos desviar do bem que 
pretendemos. Na nossa Misericórdia cultivamos o 
voluntariado e fazemos acções de formação mas 
devemos tornar-nos sempre exigentes connosco 
para praticarmos a solidariedade, o bem, aos que 
dele necessitam sempre no caminho de cada vez 
maior perfeição. Mal do homem quando se pensa 
já inultrapassável nos bons modos de actuar. O 
voluntário é sempre um insatisfeito lutando por ser 
melhor. 

Está sempre a aprender; só basta querer. Assim 
o queremos e o facto de nos preocuparmos com 
estas reflexões pode ser um sinal do desejo do 
bem que desejamos para quem de nós depende, 
como aconteceu no dia passado dia 20 deste mês 
de Outubro com mais de 300 voluntários em Bar-
celos. 

Temos que saber para fazer bem o bem. 

Amorim Figueiredo 

Coordenador do Serviço de Voluntariado 

Presidente da Assembleia Geral da SCM de Águeda 
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● O Grupo Coral da SCM de Águeda ● 

Atividades 
Grupo Coral nos Açores 

“(...) trago o roxo, a saudade, esta amargura e só o vento 
me ecoa na lonjura, mas trago o mar imenso no meu peito e 
tanto verde a indicar-me a esperança (…)” (“Ilhas de Bruma”). 

Começou com um sonho e do 
sonho fez-se verdade. Com 
trabalho, discussão, dedica-
ção e afeto. Acima de tudo, 
dedicação e afeto. 

De contactos informais entre 
várias entidades do concelho 
de Águeda e da Madalena 
(Ilha do Pico, Açores), estabe-
leceu-se em 2015 uma rela-
ção interinstitucional entre a 
Santa Casa da Misericórdia 
da Madalena e a Santa Casa 
da Misericórdia de Águeda, 
tendo em 2016 sido instituída 
geminação entre a Câmara 
Municipal da Madalena e a 
Câmara Municipal de Águeda. 

Desta relação, sucedeu um 
intercâmbio entre utentes de ambas as Santas Casas realizado 
ainda em 2015 e três anos depois, a visita do Grupo Coral da San-
ta Casa da Misericórdia de Águeda à Santa Casa da Misericórdia e 
à Vila da Madalena. 

Entre os dias 23 e 27 de março de 2018, o Grupo Coral da San-
ta Casa da Misericórdia de Águeda realizou a sua primeira atuação 
nas Ilhas, estreando-se com três performances oficiais. A primeira, 
realizada no auditório da Madalena no dia 24 de março, conjunta-
mente com o Coro da Madalena e a Orquestra Centro de Forma-
ção Artística da Câmara Municipal da Madalena, permitiu uma 
partilha de tradições e ritmos musicais que agraciou todos os pre-
sentes. A finalizar a atuação e convidando o público presente, o 
Grupo Coral da Santa Casa da Misericórdia de Águeda entoou a 
música “Ilhas de Bruma”, música tradicional dos Açores, revelando 
a cumplicidade e familiaridade existente entre os picarotos e os 

aguedenses presentes. A segunda performance decorreu no dia 
25 de março, na Eucaristia de Domingo de Ramos. Após convite 
realizado pelo Sr. Pe. Marco Martinho, os cânticos desta celebra-
ção foram orientados pelo Grupo Coral da Santa Casa da Miseri-
córdia de Águeda. Uma “atuação” agraciada pelo Espírito Santo, 
presença indissociável no dia à dia dos picarotos e elemento cen-
tral de uma fé que se vê e se torna presente em todos os recantos 
da Ilha. A última performance decorreu no Lar da Santa Casa da 
Misericórdia da Madalena, junto da população idosa que integra 
esta resposta social. Não menos importante, a atuação aqui reali-
zada permitiu fomentar novas amizades, reencontrar caras bem 
conhecidas do intercâmbio já realizado e aproximar distâncias que 
o mar tende a construir, mas que a música e os afetos, em todo o 
seu esplendor, ajudam a desconstruir. A par das performances 
realizadas, o Grupo Coral da Santa Casa da Misericórdia de Águe-
da foi ainda recebido no dia 26 de março, no Salão Nobre, pelo 
Presidente da Câmara Municipal da Madalena e Vereadores, em 
sessão solene que fortificou os laços entre ambas as comunida-
des, irmãs pela música, pela arte e pela cultura. 

O acolhimento que durante cinco dias transformou Aguedenses 
em Picarotos e Picarotos em Aguedenses é sinal da fraternidade 
que se fez e faz sentir entre estas comunidades. O carinho e o 
afeto com que o grupo aguedense foi recebido por toda a comuni-
dade picarota; o modo simples, vivido e conciso com que a história 
da Ilha foi transmitida; a troca e partilha de experiências profissio-
nais e pessoais bem como a graça de poder observar, todos os 
dias, o Pico da Ilha, sinal de clareza e emoção, constitui a certeza 
de uma viagem que foi abençoada e agraciada na sua plenitude. 
Em jeito de conclusão, agradece o Grupo Coral da Santa Casa da 
Misericórdia de Águeda, nas pessoas do Sr. Provedor da Santa 
Casa da Misericórdia da Madalena Sr. José António Amaral bem 
como do Presidente da Câmara Municipal da Vila da Madalena, 
Dr. José António Soares e do Comendador Sr. Manuel Serpa, o 
acolhimento, acompanhamento e a amizade sentidas e vividas ao 
longo desta viagem. Agradece ainda o Grupo Coral a presença 
insubstituível do Presidente da Câmara Municipal de Águeda, En-
fermeiro Jorge Almeida. 

Grupo Coral em Arganil 
No dia 1 de julho de 2018, o grupo coral da Santa Casa da Mi-

sericórdia de Águeda deslocou-se à vila de Arganil, a convite do 
Orfeon Maestro Alves Coelho da Santa Casa da Misericórdia de 
Arganil, para participar no IV Encontro de Coros no âmbito das 
festividades desta Vila, em honra de Santa Isabel, Nossa Senhora 
da Visitação. 

O concerto realizou-se na Igreja da Misericórdia com as atua-
ções do Orfeon Maestro Alves Coelho, do grupo coral da SCM de 
Águeda e do grupo coral da Escola Superior de Enfermagem de 
Coimbra. O público presente, teve a oportunidade de ouvir cantar 
um leque variado de estilos musicais – religiosa (desde Mozart a 
Leonard Cohen), tradicional portuguesa (desde Fernão Lopes Gra-
ça a José Afonso) e internacional (tradicional africana). Um mo-
mento de aprendizagem que fez reavivar tradições e costumes de 
um Portugal antigo, mas não menos presente nas memórias de 
cada um. 

De referir que em novembro de 2015, o Orfeon Maestro Alves 
Coelho apadrinhou a formação do Grupo Coral da Santa Casa da 
Misericórdia de Águeda aproveitando este encontro para referir 
essa efeméride e verbalizar o orgulho sentido na evolução artística 
dos seus afilhados. 

Agradecendo o convite realizado 
pela SCM de Arganil, a oportunida-
de de partilhar o trabalho musical e 
conhecer, de forma tão carinhosa, a 
riqueza da Vila de Arganil, o grupo 
coral da SCMA termina assim o 
leque de atuações antes das férias, 
agraciando todos os que com a sua 
presença e apoio, nos ajudaram a 
desenvolver ações de enriqueci-
mento cultural junto da comunidade 
e levar, além fronteiras, o nome e os 
costumes da nossa cidade. 

Grupo Coral em Ílhavo 
O Grupo Coral da Santa Casa da Misericórdia de Águeda des-

locou-se no passado dia 23 de Setembro à cidade de Ílhavo, para 
participar no Concerto Comemorativo do 10º aniversário do Orfeão 
da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo. 

 

Este Grupo Coral, sob a batuta do Maestro Jorge Ferreira, é 
constituído por colaboradores, Irmãos e Amigos da Santa Casa da 
Misericórdia. 

Já se teve a honra de os receber na nossa Casa, aquando da 
realização do Concerto de Primavera no dia 08 de abril. 

A Música tem o condão de gerar belos sentimentos…. 
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A Rede Local de Intervenção Social (RLIS) de Águeda 
já garantiu o acompanhamento social a mais de 200 famí-
lias/indivíduos, desde outubro de 2016, data da sua entra-
da em funcionamento.  

A celebrar 2 anos de serviço à comunidade, o balanço 
que fazemos é sem dúvida muito positivo, na medida em 
que veio melhorar o atendimento e o acompanhamento 
social no concelho, através de um trabalho de aprendiza-
gem, consolidação e articulação com as várias Entidades 
existentes em Águeda. 

Por outro lado, a execução dos Acordos de Intervenção 
Social, que assinamos com as famílias e que visam o 
combate à pobreza e à exclusão social têm grande proba-
bilidade de sucesso devido ao trabalho de grande proxi-
midade realizado pelas técnicas gestoras dos processos. 
Neste momento cerca de 100 Acordos estão cessados 
com sucesso. 

Nestes dois anos que passaram tivemos todo o tipo de 
situações, mas sem dúvida que as mais complicadas têm 
sido as pessoas que nos chegam em situação de sem-
abrigo. Vêm encaminhados pela LNES (Linha Nacional de 
Emergência Social), ou por iniciativa própria. Desde o 
início do projeto já apoiamos cerca de 36 pessoas nesta 
situação. 

São na maioria homens, alguns passantes, outros natu-
rais do concelho, que por vários motivos ficaram na rua, 
por ex: incompatibilidade com a família, toxicodependên-
cia, alcoolismo, falta de rendimentos para fazer face à 
despesa com a habitação, etc. Sempre sem retaguarda 
familiar ou social, e a necessitar com urgência de um me-
canismo de mediação que lhes permita reconstruir um 
novo projeto de vida.  

Temos conseguido sempre alojamento, através da arti-
culação com entidades publicas ou privadas, seja em 
Centros de Alojamento Temporários ou em quartos cuja 
renda é sempre suportada no primeiro mês pela Seguran-
ça Social, através de elaboração de pedido de apoio eco-
nómico eventual. 

As principais necessidades identificadas além do aloja-
mento são a alimentação, cuidados de higiene, vestuário, 
sendo que a maior parte necessita também de uma con-
sulta médica e de apoio com medicamentos. Graças ao 
esforço que é feito pela RLIS de Águeda tem sido possí-
vel proporcionar a estas pessoas, uma habitação/espaço 
adequado e condigno que é essencial para usufruir de um 
conjunto de direitos como; direito à educação, o direito ao 
trabalho, o direito à proteção social, o direito aos cuidados 
de saúde e à vida em família. 

Quase na totalidade dos casos que acompanhamos até 
agora, foi possível a colocação no mercado de trabalho 
ou formação, uma vez que estavam em idade ativa, e 
esse fator permitiu-lhes tornarem-se autónomos, que é 
em última instância o principal objetivo do nosso trabalho.  

Iola Antunes 

Técnica Superior de Serviço Social 

Coordenadora da Rede Local de Intervenção Social 

● Rede Local de Intervenção Social ● 
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I Caminhada pela Erradicação da Pobreza e 
da Exclusão Social 

A Rede Local de Intervenção Social (RLIS) de 
Águeda, resposta social tutelada pela Santa Casa da 
Misericórdia de Águeda promoveu, no passado dia 21 
de outubro, a I Caminhada pela Erradicação da Po-
breza e da Exclusão Social, em colaboração com o 
Centro Municipal de Marcha e Corrida de Águeda. 

Esta caminhada realizou-se no âmbito da celebra-
ção do dia internacional para a erradicação da pobre-
za que se celebrou no passado dia 17 de outubro, 
aliado ao facto do projeto RLIS, festejar 2 anos de 
atividade este mês de outubro. A abertura do evento 
foi feita pelo Provedor da Santa Casa da Misericórdia 
de Águeda, onde foi feito breve resumo sobre o traba-
lho realizado pela RLIS no concelho de Águeda. Este 
projeto está em funcionamento desde outubro de 
2016, abrange mais de metade do concelho, e já apoi-
ou mais de 200 famílias através de uma articulação 
com várias entidades publicas e privadas. A RLIS de 
Águeda conta com uma equipa de 5 técnicos que de-
senvolve diariamente um trabalho em prol da comuni-
dade mais desfavorecida do concelho. 

A iniciativa teve como objetivo, sensibilizar a comu-

nidade aguedense para a problemática da pobreza e 
da exclusão social, o evento não teve qualquer custo 
para os participantes, pediu-se apenas um donativo 
em produtos de higiene pessoal, produtos estes que 
serão doados a pessoas em situação de sem abrigo, 
que procuram cada vez mais a RLIS para serem apoi-
ados nas várias áreas da sua vida. 

As inscrições deram direito a oferta de um KIT ca-
minhada, entregue no próprio dia, composto por uma 
t-shirt, caneta, garrafa de água e fruta. Este evento 
contou com o patrocínio de várias empresas do con-
celho como: Hartmann, Planeta Activo, HFA, Lighten-
jin, Águas Serranas, Condutente e ainda outra empre-
sa que preferiu manter o anonimato  

E-mail: rlis@scm-agueda.pt 
Site: www.facebook.com/rlis.agueda 

Rua Dr. Manuel Alegre, n.º 89 
3750-139 ÁGUEDA 

Tel. 234 690 354 
Fax: 234 601 630 

● Rede Local de Intervenção Social ● 

Atividades 
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● BALANÇO DE UM MANDATO● 

 

Os Corpos Sociais da Santa Casa da Misericórdia de 

Águeda, que foram eleitos para o quadriénio 2015/2018 

estão no final seu mandato, ao longo do qual se empe-

nharam fortemente na continuidade da melhoria da ges-

tão da nossa Santa Casa, pelo que é chegada a hora de 

fazer um balanço da sua atividade. 

Aquando da tomada de posse em Janeiro de 2015, o 

Senhor Bispo de Aveiro, D. António Moiteiro, lançou-nos 

três grandes desafios, a saber: assumirmos a responsa-

bilidade social, continuando a praticar a caridade, mes-

mo que o Estado deixe de colaborar; fazer um esforço 

para centrar a atenção nas pessoas e uma aposta muito 

forte nos trabalhadores da Instituição, pois devem ter 

presente um espírito mais cristão no seu trabalho; inci-

dirmos a nossa ação na humanização e qualidade dos 

serviços prestados, por forma a garantirmos o bem-

estar dos nossos utentes. Assim, definimos grandes 

áreas de atuação, tendo sido realizadas diversas ativi-

dades, nos diversos equipamentos sociais, designada-

mente: 

 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO: 

Instalação de elevador de acesso ao 1º andar para 

pessoas com mobilidade condicionada, e eliminação de 

outras barreiras arquitetónicas; 

Obras de adaptação de instalações sanitárias no r/c 

e 1º andar; 

Instalação de Ar Condicionado e janelas de vidro 

duplo nas salas do CATL/CAL; 

Instalação de Ar Condicionado na Sala de Reuniões. 

LAR CONDE DE SUCENA: 

Reorganização de serviços de Lavandaria 

(funcionando 365 dias); 

Reorganização dos serviços de Enfermagem funcio-

nando 24 horas, durante os 365 dias; 

Lançamento do concurso público para as obras de 

Ampliação e remodelação do edifício e concretização 

das obras, e aprovação; 

Projeto de ampliação e remodelação do edifício 

(adaptação do sótão da Ala Norte/Poente-ampliação e 

remodelação da Ala Sul), conceção;  

Remodelação da ala Norte/Poente do rés-do-chão, 

pavimentos de instalações sanitárias, madeiras e pintu-

ra geral; 

Instalação de Ar Condicionado no Refeitório e Salas 

de Atividades. 

 

CASA DA CRIANÇA: 

Substituição do pavimento das zonas comuns; 

Remodelação da parte do pavimento do parque in-

fantil; 

Aquisição de mobiliário adaptado às necessidades/

fase etária das crianças para todas as salas da creche e 

pré-escolar; 

Aquisição de berços; 

Novas atividades extra-curriculares; 

Obtenção do alvará de utilização do edifício para as 

respostas da creche e pré-escolar; 

Projeto de ampliação do edifício/adaptação do sótão. 

 

BARRÔ - CASA DE REPOUSO: 

Certificação EQUASS Lar Madame Breda; 

Projeto Ageing in Place reconhece a iniciativa 

“Gabinete de Ensinos”; 

Instalação de televisores na UCCAB e Lar; 

Renovação do acordo de cooperação da UMDR; 

Renovação do acordo de cooperação da ULDM; 

Assinatura do novo acordo de cooperação Lar Mada-

me Breda de 26 para 30 camas; 

Assinatura do novo acordo de cooperação com o 

CDSSA ao abrigo do PROCOOP de 30 para 35 camas 

comparticipadas; 

Acordo para esterilização com o Centro Hospitalar 

Baixo Vouga; 

2º Simpósio da UCCAB- A Dor-Uma visão Holística; 

Apoio do Fundo de Socorro Social para as obras do 

Lar Madame Breda; 

Aquisição de monitor de sinais vitais para a UCCAB; 

Aquisição de cadeirões para a sala de estar, conjunto 

de camas e mesas de cabeceira para o Lar; 

Aquisição de máquina de lavar roupa; 
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● BALANÇO DE UM MANDATO● 

Aquisição programa informático para o servidor; 

Atualização do software clínico, de hardware e outras 

tecnologias de informação; 

Instalação de quadro elétrico no gerador e quadro de 

choques térmicos nos termoacumuladores (Prevenção 

Leggionella); 

Instalação de equipamento de desinfeção de água; 

Instalação de caldeiras de aquecimento e de água; 

Revestimento da cobertura com painel sandwich; 

Beneficiação do talude do jardim da ala poente/sul; 

Aplicação de pelicula solar nos vidros do Salão, refei-

tório e cozinha; 

Capoto nas paredes exteriores das áreas do jardim 

interno/receção; 

Implementação de seccionamento de segurança con-

tra incêndios; 

Adaptação de quartos para adequação a novas exi-

gências; 

Admissão de enfermeiro-chefe; 

Projeto de criação de nova Sala Polivalente. 

 

GERAL: 

Visita de S .EXª o Ministro da Solidariedade, Empre-

go e Segurança Social; 

Obra de restauro da Capela do Hospital-Cobertura e 

conjunto pictórico; 

Acompanhamento do projeto de obras do Hospital de 

Águeda, enquanto proprietária e facilitador de proces-

sos no esforço tripartido; 

Reavaliação dos imóveis nos termos da lei; 

Contratação de seguro de saúde para todos os traba-

lhadores do quadro; 

Ações de formação para todos os trabalhadores; 

Atualização dos vencimentos com um acréscimo mé-

dio de 6% sobre a tabela; 

Serviço de fisioterapia/enfermagem/médico para tra-

balhadores do quadro; 

Atribuição do subsídio de natalidade; 

Revisão do Compromisso nos termos do DL Nº 172-

A_2014 de 14 Novembro; 

Criação do Regulamento Eleitoral; 

Criação do Código de Conduta para prevenção do 

Assédio no Trabalho; 

Implementação do Regulamento geral de proteção de 

dados (RGPD) e contratação dos serviços do EPD; 

Adesão à nova Convenção Coletiva de Trabalho; 

Apoio à Proteção Civil, Bombeiros e Associação Se-

nhora da Esperança-incêndios de 2016; 

Participámos juntamente com a CMA no acolhimento 

de refugiados; 

Aquisição de viatura para o serviço de manutenção; 

Aquisição de nova viatura de transporte de crianças e 

idosos c/ 31 lugares; 

Estabelecimento de protocolos diversos com vista a 

melhorar as condições de aquisição de bens e serviços 

para a Instituição, colaboradores e irmãos; 

Protocolos de estágio, formação em contexto de tra-

balho, com vista a proporcionar partilha de experiências 

e saberes diversos; 

Integrámos os Órgãos sociais do secretariado regio-

nal de Aveiro da UMP; 

Revisão dos acessos ao Lar Conde de Sucena/Casa 

da Criança. 

 

CULTURA: 

Criação do Grupo Coral da Santa Casa da Misericór-

dia de Águeda; 

Participação do grupo coral em diversas iniciativas, 

encontros festivais, Agitágueda, etc; 

Sessão de esclarecimento sobre IRS; 

Reunião UCIPSSA; 

Ano do Jubileu da Misericórdia; 

Imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima; 

 

Peregrinação das Misericórdias da Diocese de Aveiro; 

Peregrinação Nacional das Misericórdias ao santuário 

de Fátima; 

Visita do Bispo de Aveiro D. António Moiteiro; 

Comemoração do dia nacional dos bens culturais da 

Igreja- Diocese de Aveiro-Re(ver) a arte cristã; 

Homenagem a 3 novos beneméritos, com colocação 

de fotos na galeria de imagens; 

Distinção do médico Drº António Augusto Faria Go-

mes, como irmão Honorário; 

Organização da 5ª corrida e caminhada solidária; 

Organização da I corrida e caminhada pela Erradica-

ção da Pobreza; 

Criação das bolsas de estudo “Conde de Sucena” e 

“Drº António Breda”; 

Lançamento do livro sobre a Casa de Repouso Dr 

António Breda e Léa Breda; 

Ações de formação diversas, destacando o processo 

RVCC com atribuição de diplomas a quatro colaborado-

ras; 

Intercâmbio “Férias Sénior” Protocolo com a Santa 

Casa da Misericórdia da Madalena; 
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Projeto Trocas de Lazer promovido pela Santa Casa 

da Misericórdia de Penalva do Castelo; 

Por forma a garantirmos a sustentabilidade da Insti-

tuição, fizemos uma aposta forte na INOVAÇÃO. Mas 

inovar pressupõe refletir, conhecer profundamente a 

realidade, ter sobre ela um olhar critico e ser capaz de, 

a partir dessa realidade, produzir novas ideias/serviços 

que permitam evoluir. Assim, foram desenvolvidas as 

seguintes ações: 

Criação do CAL em resposta às necessidades das 

famílias para crianças do 2º e 3º ciclos; 

Criação da Resposta Social RLIS-Rede Local de In-

tervenção Social; 

Candidatura ao Fundo Rainha D. Leonor, para con-

clusão das obras de remodelação do Lar Conde de Su-

cena; 

Estudo para implantação de painéis fotovoltaicos em 

Águeda e Barrô, visando a redução do consumo ener-

gético; 

Elaboração do projeto para instalação de Posto de 

Transformação de Energia tendo em vista a redução 

dos custos energéticos. 

Tendo sido estas as grandes linhas que nortearam a 

atuação dos Corpos Sociais desta Santa Casa, a gestão 

corrente não deixou de absorver muito dos nossos cui-

dados e preocupações, de modo a que, aos utentes a 

cargo da nossa Instituição, não faltassem os cuidados e 

o calor humano fundamentais para o sem bem-estar. 
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I N T R O D U Ç Ã O 

Em cumprimento do plasmado no artigo 27.º do Com-

promisso desta Santa Casa, vem a Mesa administrativa 

apresentar a esta digníssima Assembleia os documen-

tos relativos ao Exercício do ano 2017. 

Centrando a atenção naquilo que o Compromisso des-

ta Santa Casa elege como prioridade -  o apoio aos 

mais fragilizados, bem ilustrado pelas 14 obras de Mise-

ricórdia, desenvolveu a Mesa Administrativa ao longo do 

ano em análise as atividades previstas e orçamentadas 

conforme aprovado por esta Digníssima Assembleia, e 

outras que, por razões de força maior, se revelaram ne-

cessárias a assegurar o comprimento da nossa missão. 

Conforme procuraremos evidenciar ao longo deste 

documento, foram genericamente atingidos todos os 

objetivos, considerando as condicionantes também refe-

ridas em sede de previsão. 

Apesar das dificuldades que particularmente o setor 

social atravessa, quer pelas notícias negativas relativas 

a algumas IPSS’s de abrangência nacional, com grande 

destaque na comunicação social e, por isso, prejudican-

do todas as IPSS’s que contam em grande parte com a 

generosidade de quem pode ou as quer ajudar, quer 

pela subida da remuneração mínima mensal e outras 

responsabilidades, sem o acompanhamento das com-

participações do Estado ou dos rendimentos das famí-

lias para o indispensável equilíbrio, registamos também 

a satisfação de termos conseguido manter o controle 

das contas, e até melhorado o que havíamos previsto 

em orçamento. 

Acrescentamos a satisfação, quiçá mais significativa, 

da convicção de em nada comprometermos o foco na 

promoção dos valores humanos, junto de colaboradores 

e clientes, da melhoria da qualidade e eficiência dos 

serviços, no rigor e transparência da gestão. 

Não obstante as já referidas dificuldades, iniciámos o 

ano coma boa notícia da aprovação do apoio do Fundo 

Rainha Dª Leonor às obras de remodelação e ampliação 

do Lar Conde de Sucena, cujo contrato foi assinado em 

janeiro, tendo as obras arrancado em setembro, após o 

necessário, burocrático, mas bem orientado concurso 

público. 

Aproveitando a necessária retirada dos residentes da 

área sob a zona a intervencionar por razões de segu-

rança, procedemos à reabilitação desta ala Nor-

te/Poente, substituindo aros e outras estruturas de ma-

deira deterioradas pela humidade, bem como à substi-

tuição do pavimento das instalações sanitárias e sua 

impermeabilização; 

Houve ainda a necessidade de reencaminhar várias 

infraestruturas, e proceder a diversas intervenções que 

se revelaram necessárias ou oportunas, que condiciona-

ram outras opções; 

Foram atribuídas as primeiras quatro Bolsas de Estu-

do Conde de Sucena e Dr. António Breda; 

Na senda da experiência de iniciativas que têm decor-

rido em anos anteriores e que se têm revelado de inte-

resse para a Instituição e clientes, decorreram diversas 

iniciativas temáticas, para clientes e colaboradores, com 

a participação da Irmã Dr.ª Maju, GNR, e outras entida-

des; 

Instalámos o elevador no edifício administrativo, adap-

támos três instalações sanitárias e efetuámos outras 

adaptações, dotando-o de acessibilidades para pessoas 

com mobilidade condicionada. 

Envolvemo-nos e mantivemos parcerias diversas, na 

prossecução dos princípios Institucionais de interação 

com a comunidade, de que destacamos a participação 

na organização 5ª edição da corrida e caminha solidária; 

Participámos no acolhimento de refugiados, através 

do Programa Acolhe+ com a Câmara Municipal de 

Águeda de Águeda, com particular afetação dos servi-

ços da RLIS. 

Mantivemos as atividades de âmbito religioso, com as 

celebrações usuais, tenho participado em maio na inici-

ativa de acolhimento da Virgem Peregrina, no Lar Con-

de de Sucena e capela do Hospital. 

Mantivemos ativo o corpo de voluntários, com as 

ações de formação iniciais e periódicas previstas; 

Acompanhámos a atividade do Grupo Coral da Santa 

Casa da Misericórdia de Águeda, com participação em 

diversas iniciativas e promoção de outras; 

Promovemos e colaborámos em variadas iniciativas 

de envolvimento Interinstitucional e Intergeracional; 

Ao assinalar mais um aniversário da Instituição, foi 

lançado o Livro “Casa de Repouso Dr. António Breda e 

Lea Breda”, da autoria do Dr. Amorim Rosa de Figueire-

do, Presidente da Mesa da Assembleia Geral. 

Aderimos à nova Convenção Coletiva de Trabalho, 

mais adaptada à realidade, por oposição à de 2001. 

Foi mais um ano repleto de desafiantes atividades e 

projetos, muito exigente para todos os profissionais, 

marcado pelas dificuldades em recrutar e estabilizar o 

quadro de pessoal em categorias específicas, a impor o 

arrolamento de grande dedicação e até criatividade na 

sua gestão, procurando em cada ato assegurar a estabi-

lidade e a motivação dos profissionais, pilares funda-

mentais na prestação de cuidados de qualidade, coadju-

vados pela boas práticas profissionais instituídas, pela 

inovação, e pelos princípios de humanismo, que advo-

gamos. 
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Continuámos a ser procurados por Instituições con-

géneres para nos visitarem e tomarem conhecimento 

das práticas e ferramentas que utilizamos, que nas sa-

tisfaz, e trás novos desafios e responsabilidades. 

Das atividades mais relevantes realizadas, procurá-

mos manter informados os Irmãos e a comunidade em 

geral, quer através do nosso boletim semestral e da co-

municação social local, quer através do nosso site, onde 

se encontra como testemunho do nosso dia-a-dia. 

 

 

1. ASSUNTOS GERAIS 

 

1.1. Iniciativas Culturais, Desportivas e Recreativas 

-Cumprindo com o delineado pela Mesa Administrati-

va, e com a indispensável avaliação e orientação da 

equipa multidisciplinar com vista a adequar a participa-

ção de cada cliente/utente, têm sido desenvolvidas as 

atividades consideradas importantes para promoção do 

bem-estar físico, mental e social das nossas crianças, 

idosos e doentes, consistindo em atividades variadas, 

interinstitucionais e intergeracionais, no âmbito dos Pro-

gramas de Animação das áreas da Terceira Idade e In-

fância, elegendo o respeito pelo ritmo de cada um, gos-

tos e preferências. 

 

1.2. Jardins, Hortas e áreas comuns 
-Este espaços, nos respetivos polos, constituem es-

paços de lazer e fruição que estimulam a criatividade e 

contribuem para o desenvolvimento de atividades de 

interação com a natureza e criação ou manutenção de 

hábitos próprios das comunidades rurais a que perten-

cem a maioria dos nossos clientes/utentes. 

-Idosos e crianças, vão desenvolvendo atividades 

lúdico/pedagógicas, intergeracionais, dirigidas à sensibi-

lização para a agricultura sustentável e livre de produtos 

químicos, o respeito pela natureza e a perceção da im-

portância da preservação das espécies para ser huma-

no. 

-Não obstante algumas dificuldades de pessoal, têm-

se mantido sob gestão e cuidados dos serviços de ma-

nutenção dos respetivos polos e sob orientação dos téc-

nicos de animação social. 

 

1.3. Manutenção e tratamento de Campas e Jazigos - 
obrigações 

Foram assegurados os compromissos assumidos 

pela Instituição para com os beneméritos, tendo sido 

verificados os jazigos e sepulturas pertencentes ou sob 

responsabilidade da Instituição. Foi elaborado um levan-

tamento de necessidades de intervenção aos jazigos no 

cemitério do Adro, tendo-se intervindo apenas num, por 

quebra no quadro do pessoal da manutenção. Foram 

efetuadas as limpezas e enfeitamento, conforme é habi-

to e está assumido. 

 

1.4. Frota Automóvel 

Foi adquirida uma viatura MiniBus para transporte de 

crianças e idosos, cuja entrega ocorreu já no corrente 

ano. 

Foi adquirida uma viatura usada para o serviço de 

manutenção, tipo furgão, tendo sido abatidas duas via-

turas por avaria que não justificava a sua reparação. 

Procedeu-se às necessárias intervenções de manu-

tenção, em ordem a cumprir os planos de manutenção, 

a assegurar a segurança e longevidade da frota. 

 

1.5. Contratos de Avença 
Ao longo do ano 2017 mantiveram-se ativos os se-

guintes contratos: 

- Sr. Engº. Luís Filipe Fonseca - de responsabilidade 

pela exploração das instalações elétricas da Casa de 

Repouso Dr. António Breda e Lea Breda, 

- Schmitt + Sohn Elevadores, assistência a todos os 

elevadores, transitando os contratos para este prestador 

à medida que foram vencendo; 

- Senhora D’Alegria – Centro Clínico de Medicina no 

Trabalho, Lda., serviços de Saúde, Higiene e Segurança 

no Trabalho; 

- SUCH – Gestão de Resíduos; 

- Valor Hospital – Serviço de Limpeza Hospitalar 

 

1.6. Obras em edifícios 

Foram efetuadas várias ações de manutenção e repa-

ração, seguindo o princípio de regra geral recorrendo à 

intervenção dos serviços de manutenção da Santa Ca-

sa, tendo em vista assegurar a longevidade dos equipa-

mentos e/ou melhorar a eficiência/economia geral. 

 

 

2. ASSISTÊNCIA EM ÁGUEDA 

 

2.1. Generalidades 
 

2.1.1. Limpeza e Manutenção dos Espaços  

 Exteriores 

Mantendo-se sob responsabilidade dos serviços de 

manutenção de Águeda e Barrô, foram asseguradas as 

manutenções possíveis decorrentes dos constrangimen-

tos de pessoal; 
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2.1.2. Parque de Estacionamento 

Com os constrangimentos decorrentes da ocupação 

da parte posterior do Lar Conde de Sucena, quer pelo 

estaleiro de obras, quer pela instalação dos monoblocos 

climatizados, foram-se efetuando as limpezas com a 

regularidade que cada época impõe, procedendo-se à 

manutenção preventiva possível e necessária, bem co-

mo à limpeza das sarjetas de drenagem de águas pluvi-

ais. 

Foi melhorada e reposta a vedação do lado do hospi-

tal, com a construção do muro em betão e reposição da 

rede de vedação, bem como a construção de uma con-

duta técnica para passagem de cabos e tubagens diver-

sas, nomeadamente para acolher a nova conduta de 

abastecimento de água da rede pública ao Lar Conde 

de Sucena e Casa da Criança. 

 

2.1.3. Cozinha 
Foram efetuadas as intervenções pontuais necessá-

rias, bem como as determinadas pelos fabricantes, ten-

do em vista assegurar a permanente operacionalidade e 

máxima longevidade dos equipamentos e o seu bom 

estado de funcionamento. 

 

2.1.4. Lavandaria e Rouparia 
Foi adquirida uma nova máquina de lavar roupa 

(modelo doméstico) para os “contaminados” por existen-

te ter atingido o fim de vida. Para além disso, tem-se 

seguido os programas de manutenção previstos, e efe-

tuado as intervenções pontuais para assegurar a opera-

cionalidade e longevidade dos mesmos. 

 

2.1.5. Medicamentos e Artigos de Farmácia 
Mantendo-se em vigor o acordo de 2015, continuam a 

ser assegurados pela Farmácia Simões Roque de Bar-

rô. 

Manteve-se a tradicional disponibilidade da Direção 

Técnica para colaborar em iniciativas promovidas pela 

Santa Casa, propondo outras, cobrindo o universo da 

Santa Casa, de clientes a colaboradores. 

Para a Unidade de Cuidados Continuados, o forneci-

mento de medicamentos é assegurado através do proto-

colo estabelecido entre a União das Misericórdias Portu-

guesas e o Infarmed, mantendo-se a supervisão da Far-

macêutica Responsável “partilhada”. 

 

2.1.6. Património da Misericórdia 
Manteve-se a atenção a todos os imóveis proprieda-

de da Instituição, intervindo, pontualmente, onde tal se 

justificava. 

 

2.1.7. Equipamento 
Mantendo o princípio de seguir escrupulosamente o 

previsto em orçamento, incidentes, avarias ou novas 

necessidades, determinaram a adoção de outras op-

ções ou estabelecimento de novas prioridades, sempre 

com a salvaguarda do indispensável equilíbrio, que pas-

saram por aquisições ou intervenções que, pela sua 

oportunidade ou necessidade, se revelaram inadiáveis, 

nomeadamente para assegurar o bom funcionamento 

dos diversos setores/serviços, ou a melhoria das condi-

ções de trabalho e bem-estar dos nossos clien-

tes/utentes. 

 

2.1.8. Certificação da Qualidade/Acreditação 
Concluiu-se com sucesso no polo de Águeda a transi-

ção para o novo referencial NP EN ISO 9001:2015, sen-

do de registar a serenidade neste processo. 

Foram efetuadas as auditorias de acompanhamento 

previstas para as Respostas a funcionar no polo de 

Águeda e Barrô. 

Mantém-se a Certificação/Acreditação de todas as 

Respostas com acordo de cooperação. 

Contudo, no que à acreditação pela Joint Comission 

diz respeito, foi deliberado pela Mesa Administrativa 

suspender o processo de reacreditação previsto para 

2018, pelos elevados custos que o mesmo representa, 

uma vez que não há previsão de partilha dos mesmos 

com outras Misericórdias ou programas de apoio pela 

UMP, cuja conjugação tem colocado os custos a nível 

suportável pela Santa Casa da Misericórdia de Águeda. 

Mantêm-se, contudo, todas as práticas tendentes à con-

formidade e qualidade na prestação dos cuidados. 

 

2.1.9. Diversos 
a) Ações de Formação 

Foi seguido o Plano Anual de formação na medida 

em que foram surgindo as possibilidades de desenvolvi-

mento das ações programadas. Foram desenvolvidas 

outras ações de formação, essencialmente setoriais, 

tendo em vista colmatar falhas detetadas ou como res-

posta a novas necessidades. 

Como é indispensável neste tipo de atividade e é Po-

lítica de base da Santa Casa da Misericórdia de Águe-

da, em todas as ações é colocado a ênfase na presta-

ção de serviços de qualidade e humanizados, centrados 

no ser humano. 

 

b) Sugestões e Reclamações 
Foram registadas três reclamações, tendo sido trata-

das nos termos previstos na Lei, e arquivadas pela tute-

la. 
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As sugestões rececionadas foram tratadas conforme 

os procedimentos previstos. 

 

c) Ofertas 

Felizmente a Santa Casa continua a ser bafejada 

com a generosidade de Mesários, Irmãos e outros ben-

feitores e beneméritos, que, das mais diversas formas, 

nos foram ajudando a ajudar. 

A todos, fica o sincero agradecimento da Mesa Admi-

nistrativa. 

 

2.2. Casa da Criança 

Por razões de segurança e higiene, foram substituí-

dos todos os pavimentos das zonas comuns, corredores 

de circulação, sala de reuniões e gabinete. 

Foram ainda efetuadas intervenções pontuais de ma-

nutenção a outros espaços/estruturas/equipamentos, 

em ordem a assegurar a sua total operacionalidade e/ou 

planos de manutenção. 

Manteve-se o programa de atualização de equipa-

mentos e materiais lúdico/pedagógicos nas salas, com 

destaque para a sala de transição da Creche. 

 

2.2.1. Generalidades 
a) Funcionamento no mês de agosto 

Em cumprimento das determinações das Entidades 

tutelares, foram efetuadas as limpezas profundas anuais 

às instalações no final do mês de agosto. Por razões de 

segurança foi a Casa da Criança encerrada no período 

considerado necessário, que incluiu as obras de substi-

tuição do pavimento, tendo sido seguido o princípio de 

inquirir os pais sobre as necessidades de apoio neste 

mês. 

 

b) Ensino do Inglês e Música 
Em resposta à procura e satisfação das crianças e 

pais, continuou o Inglês paras as crianças dos 4 e 5 

anos e a Iniciação Musical, para crianças a partir dos 3 

anos. 

 

c) Aulas de Natação 
Apesar de alguns constrangimentos determinados 

por obras nas Piscinas Municipais, manteve-se, na me-

dida do que foi possível, o apoio no transporte e acom-

panhamento às crianças para a frequência desta saudá-

vel atividade, e tão do agrado das crianças. 

 

d) Expressão Físico-Motora e Dança Criativa 
Também estas atividades se mantiveram, a Expres-

são Físico-motora para todas as crianças e a Dança 

Criativa para as crianças dos 3 e 4 anos. 

e) Ocupações em 31/12/2017 
i) Creche……………………………..……. 40 crianças 

ii) Pré Escolar…...………………………… 74 crianças 

iii) CATL……………………...…….….…... 60 crianças 

iv) CAL………………………..….….….…. 30 crianças 

 

2.2.2. Creche 
Registamos a manutenção da elevada procura, não 

obstante as evidências da continuação dos baixos ní-

veis de natalidade que se fariam notar desde logo nesta 

Resposta, mas que tem sido transversal a todas as des-

ta área. 

 

2.2.3. Pré-Escolar 
Após revisão da capacidade, atualmente fixada em 

75 crianças, mantém-se o acordo para as 60 crianças, 

condicionado pelas diretrizes em vigor. 

 

2.2.4. CATL 
Mantém-se o protocolo com o CDSS-Aveiro para 60 

crianças, modalidade de extensões de horário e inter-

rupções letivas sem almoço, complementado com o 

existente com a Câmara Municipal para fornecimento 

das refeições. 

 

2.2.5. CAL 

Mantendo-se a necessidade que levou à criação 

desta Resposta atípica, de apoiar todas as crianças que 

connosco fizeram o seu percurso pré-escolar, e que 

continuam a preferir continuar com a Casa da Criança, 

mantém-se em funcionamento, com procura que justifi-

ca a sua atividade, apoiando a Santa Casa cerca de 30 

crianças cujos pais não têm outra forma de apoio. 

 

2.2.6. Atividades Realizadas 

Na prossecução do previsto no Projeto Educativo, 

enriquecido com outras iniciativas e atividades já tradici-

onais e/ou surgidas oportunamente, foram desenvolvi-

das ao longo do ano inúmeras e diversificadas ativida-

des, procurando diferenciar o ambiente onde são desen-

volvidas, de modo a estimular a criatividade, a atenção 

das crianças, usufruindo dos espaços, fechados ou ao 

ar livre, quer da santa casa, quer os existentes na cida-

de, arredores ou outros, mais específicos, indo ao seu 

encontro. 

 

2.3. Área de Idosos 
Nesta área, e dado que se lida, regra geral, com 

pessoas personalidades fortes, enraizadas, a especifici-

dade e singularidade de cada ser humano é um concei-

to a ter ainda mais presente. 
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No seguimento do que tem sido feito em anos ante-

riores, e usando o “Know-How” acumulado, foram de-

senvolvidas as ações de apoio adequadas a cada caso. 

No sentido de assegurar a máxima satisfação de cada 

indivíduo, foram observadas as personalidades os gos-

tos e preferências de cada um, procurando correspon-

der, na medida do possível, às suas expectativas. 

É de realçar nesta área o trabalho desenvolvido pe-

lo voluntariado, que continua a dar um contributo muito 

positivo, nas respostas de Estrutura Residencial para 

Pessoas Idosas e Centro de Dia. 

 
2.3.1. Apoio Domiciliário (SAD) 

Atentos à evolução dos tempos e das necessidades, 

é nossa convicção que esta Resposta urge ser reconfi-

gurada, prestando cuidados mais abrangentes, nomea-

damente na área da saúde, e com uma presença mais 

assídua ao longo do dia e eventualmente noite, constitu-

indo-se com um verdadeiro apoio à manutenção das 

pessoas no seu ambiente familiar, promovendo os valo-

res da vizinhança como apoio de proximidade, e utili-

zando a Institucionalização como último recurso. 

Este paradigma, implica um aumento significativo do 

apoio do Estado, a exigir, naturalmente, um nível de 

controlo tutelar rigoroso, repensando este Serviço numa 

perspetiva holística do ser humano e das suas necessi-

dades, variáveis de caso para caso. 

A Santa Casa da Misericórdia de Águeda está pre-

parada, a todos os níveis, para responder a este desafio 

e estamos certos que a outros que venham a ser colo-

cados nesta Resposta, carecendo, contudo, dos meios 

financeiros para os custear. 

Este ano, foi estendido a esta Resposta o registo de 

AVD’s em tempo real. 

Apesar do desajustamento da realidade e necessi-

dades, tem sido possível manter a lotação totalmente 

ocupada. 

 
2.3.2. Centro de Dia (CD) 

Tradicionalmente uma Resposta com dificuldade em 

se manter completa, dificuldade decorrente do meio ur-

bano que servimos, manteve-se ainda assim dentro do 

que era expetável, muito por força da dinâmica decor-

rente das atividades de animação e ocupação desenvol-

vidas pela equipa técnica. 

 
2.3.3. ERPI – Lar Conde de Sucena 

Iniciaram-se as Obras de Ampliação e Remodelação 

do Lar Conde de Sucena, constituídas pela construção 

de mais oito quartos com capacidade para nove camas 

e a remodelação da ala Sul, lado poente do 1º andar, de 

4 quartos, instalações sanitárias e corredor, que coloca-

rá todas as instalações ao nível que se vem impondo 

desde 2008, e permitirá restabelecer o equilíbrio econó-

mico/financeiro da Resposta e da Instituição. 

Sendo uma Resposta marcada por um crescente 

aumento da dependência dos residentes, fruto do au-

mento da esperança média de vida e prevalência de 

doenças que provocam ou induzem incapacidade, tem 

sido cada vez mais desafiante assegurar a prestação 

dos cuidados necessários, muito condicionada pelas 

dificuldades de recrutamento de profissionais com perfil 

adequado por indisponibilidade no mercado, o que induz 

sobrecarga aos trabalhadores do quadro, que só graças 

ao seu elevado profissionalismo e dedicação à Institui-

ção e a quem necessita, têm assegurado este desidera-

to. Urge, por parte da tutela (Estado), centrar a atenção 

nestas dificuldades, reconhecendo-as, em ordem e as-

segurar as condições que permitam garantir a prestação 

dos cuidados prestados em seu nome e substituição. 

 
2.3.4. Refeitório e Salas de atividades 

Com utilização intensiva, têm-se revelado surpreen-

dentemente capazes, respondendo de forma muito sa-

tisfatória ao longo dos quase dez anos de utilização. 

Para melhorar as condições de conforto, especial-

mente no que à climatização diz respeito, foram instala-

dos aparelhos de ar condicionado nas três áreas (duas 

salas e refeitório), contribuído para, especialmente no 

verão, ajudar a suportar os dias de temperatura mais 

elevada. 

Não houve necessidade de outras intervenções nas 

instalações, dignas de realce. 

 
2.3.5. Serviços 

Uma palavra para todos os colaboradores desta 

área, que, não obstante todas as dificuldades decorren-

tes quer das condicionantes de recrutamento, quer das 

inúmeras baixas por doença ou acidente, têm consegui-

do dar resposta de forma profissional e humana aos 

cuidados que cada ser humano ao nosso cuidado ne-

cessita e merece. 

Registamos igualmente a flexibilidade demonstrada 

pela generalidade dos profissionais, que, respondendo 

às exigências pontuais de cada setor, foram capazes de 

se adaptar e assegurar as necessidades da Instituição e 

dos utentes. 
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2.3.6. Atividades realizadas ao longo do ano 
Missa: aos Sábados, no Lar Conde de Sucena; 

Terço: diariamente, às 14 horas; 

Classe Movimento: (Segunda e Sexta feira)  

Atividade Física Sénior: (Terça e Quinta feira) 

Atividade Físico Motora e/ou Lúdico Recreativa: 

(Sexta feira) 

Bóccia: (quinta-feira); 

Horta Bio Saudável: (segunda, quarta e sexta) 

Realização de Atividades Artísticas: pintura, cola-

gens, dança, teatro e outras atividades destinadas 

manter e/ou desenvolver a criatividade, a capaci-

dade de expressão e de participação, cognitiva e 

intelectual e outras, projeto séniores bloguistas, e 

outros de Estimulação Cognitiva. 

 

2.4. Rede Local de Intervenção Social (RLIS) 
Em pleno funcionamento e instalada em nova sede 

que serve também de local de atendimento em Águeda, 

esta Resposta em funcionamento desde julho de 2016, 

tem decorrido dentro do esperado, estando a ser atingi-

dos genericamente todos os objetivos para os quais foi 

criada. 

Mantêm-se em funcionamento os postos de Serviço 

de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) em 

Macinhata do Vouga, Préstimo, Á-dos-ferreiros, Maciei-

ra de Alcôba, Castanheira do Vouga, Belazaima do 

Chão, Agadão, Travassô, Óis da Ribeira, Fermentelos e 

Águeda (parte, na sede), com o apoio inestimável das 

Juntas de Freguesia, e Câmara Municipal de Águeda no 

caso da sede e local de atendimento de Águeda, que 

em muito têm contribuído para o sucesso da mesma. 

Serviço de proximidade por excelência, para além 

dos locais de atendimento tem uma ação direta na loca-

lização e identificação de problemas sociais nas locali-

dades, muitas vezes esquecidos e esquecidas, através 

de incursões diretas no terreno e contacto com as popu-

lações e atores sociais locais, permitindo mapear vulne-

rabilidades e encontrar soluções para as debelar ou mi-

tigar. 

 

 

3. CASA DE REPOUSO DR. ANTÓNIO BREDA E LEA 
BREDA 
Durante 2017, a prestação de serviços, na Casa de 

Repouso, manteve como preocupação principal respon-

der às necessidades dos utentes e residentes, através 

do recurso a boas práticas e assegurando que são im-

plementadas em conformidade com a legislação aplicá-

vel ao sector. 

A satisfação dos utentes/residentes e de todos os 

parceiros tem sido o resultado desse esforço constante, 

alicerçada, também, nos conhecimentos que os colabo-

radores vão adquirindo com as várias formações e infor-

mações de suporte às atividades, que são disponibiliza-

das e pelo estabelecimento de parcerias, como por 

exemplo, com o IEFP, CMA, Universidade de Aveiro e 

outras Instituições Sociais. Esta satisfação, passa tam-

bém, por a Casa de Repouso, se manter aberta para a 

comunidade. 

A segurança de utentes/residentes e colaboradores 

continua a ser uma realidade, evidenciada pelo envolvi-

mento dos colaboradores no planeamento e implemen-

tação do Sistema de Gestão da Qualidade. 

Continuamos com projetos como os “Séniors Blo-

guistas” e o “Gabinete de Ensinos”, e inovamos com o 

“Rainha/Rei por um dia” e “Talento Sénior”. 

Sem se ter verificado abertura de candidaturas no 

âmbito da eficiência energética, no programa de fundos 

comunitários Portugal 2020 ou outro, não foi possível a 

instalação de painéis fotovoltaicos para autoconsumo e 

a substituição das caldeiras, assim como, a substituição 

da película solar que atualmente reveste os vidros do 

refeitório. 

Como resultado de candidaturas que fizemos às 

Medidas A e B, da Câmara Municipal de Águeda, pode-

mos adquirir equipamentos necessários à ERPI, UC-

CAB e projetos de animação. 

Foi adjudicado a elaboração de projeto de arquitetu-

ra para a construção de uma sala de atividades, em 

substituição da construção de caráter amovível, que 

constava como objetivo para 2017.  

Foram realizadas algumas obras de manutenção da 

Casa, principalmente a nível do seu interior e a manu-

tenção dos equipamentos existentes.  

Em relação à manutenção das infraestruturas, os 

serviços necessários para o bom funcionamento dos 

equipamentos, das instalações e dos espaços verdes, 

continuaram a ser assegurados internamente, recorren-

do a prestadores para os mais específicos/complexos e 

de acordo com as imposições legais de inspeção/

manutenção. 

Durante o ano de 2017 continuou a haver doações à 

Casa de Repouso, por colaboradores, utentes/

residentes, familiares de utentes/residentes, voluntários 

e outras pessoas (flores, legumes, frutas, livros, material 

de decoração, televisões para o Lar Madame Breda, 

cacifos, etc).  

 

● Relatório e Contas do Exercício de 2017 ● 

 

Boletim Informativo— novembro 2018 



Pág. 32 

 

Continuamos a ter a colaboração e o apoio da Câ-

mara Municipal de Águeda e dos Bombeiros Voluntários 

de Águeda. Assim como da farmácia Simões Roque, 

que, constantemente, nos disponibiliza apoio técnico e 

realiza ações de formação para residentes/utentes/

colaboradores. 

O grupo de Voluntariado continuou ativo e a ser 

uma mais-valia no apoio social/convívio dos nossos 

utentes e residentes. 

Assim, e de acordo com o Plano de Objetivos para 

2017, cinco ações foram adiadas para 2018: instalação 

de painéis fotovoltaicos autoconsumo, substituição das 

caldeiras, construção de carater amovível (agora sala 

de atividades), assim como, a substituição da película 

solar, o carro de transporte de tabuleiros. Não foi con-

cretizada a contratação de uma ajudante de cozinheira. 

O Prémio Dr. António Breda foi atribuído como cheque 

bolsa a duas estudantes do secundário (Escola Secun-

dária Adolfo Portela e Escola Secundária de Marques 

Castilho). 

 
3.1 Lar Madame Breda 

O Acordo continua a comparticipar 30 residentes e a 

contemplar a capacidade de 44 pessoas.  

Verificaram-se algumas alterações nos seus resi-

dentes, devido a algumas saídas, por óbito e a novas 

admissões correspondentes. Continuámos a ter muitos 

pedidos para internamentos temporários. 

Iniciamos o projeto “Rainha/Rei por um dia” que pro-

porcionou à/ao residente um dia de Rainha/Rei, concre-

tizando os seus desejos, de acordo com uma check-list, 

previamente desenhada. 

O projeto “Talento Sénior” teve inicio e é dirigido a 

toda a população com mais de 65 anos do concelho de 

Águeda, que se encontre capacitada para participar nas 

atividades previstas. Prevê-se a sua continuidade em 

2018. 

Foi feita candidatura ao PROCOOP, para aumento 

da comparticipação por parte da Segurança Social pas-

sasse de 30 para 35 pessoas. No final do ano, recebe-

mos um oficio a solicitar mais documentos, para aprova-

ção final. 

 
3.2 Unidade de Cuidados Continuados Dr. António 
Breda 

Continuamos a ser alvo de visitas de avaliação, que 

nos ajudam a manter a qualidade dos serviços que 

prestamos e mantemos os Acordos para as duas tipolo-

gias. 

Tivemos, ao longo do ano, as inspeções periódicas 

da Equipa Coordenadora Local.  

Continuamos com o projeto “Gabinete de Ensinos”, 

com o objetivo primordial de promover a aquisição de 

conhecimentos teórico-práticos direcionados ao cuida-

dor informal e à pessoa dependente. 

Infelizmente o projeto iniciado em 2016 de adaptação 

da alimentação às pessoas portadoras de sonda naso-

gástrica com a instalação, em parceria com a empresa 

Nestlé, de uma máquina MixxPro, não correspondeu às 

expetativas e finalizou após um ano. 

Na continuidade da melhoria de prestação de cuida-

dos diferenciados e para substituir um médico que saiu, 

contrataram-se dois. Opção que se tem mostrado uma 

mais valia. 

 

 

4. HOSPITAL CONDE DE SUCENA 
Apesar dos notórios esforços da Administração, tive-

mos conhecimento do insucesso do concurso público 

para as obras a realizar nas Urgências, o que não pode-

mos deixar de lamentar. 

A Santa Casa da Misericórdia de Águeda manteve e 

mantém a sua colaboração com a Administração, como 

facilitador, no sentido de assegurar todas as condições 

que viabilizem a prestação de cuidados de saúde à po-

pulação, com qualidade e diversidade, de forma rápida 

e eficiente. 

 

 

5. QUINTA DO REDOLHO 
Mantem-se o regime de cedência do espaço para a 

atividade de pastorícia, ao mesmo comodatário, em re-

gime de exploração de “não industrial”. 

 

 

6. ANIVERSÁRIOS DOS FALECIMENTOS DO DR. 
ANTÓNIO PEREIRA PINTO BREDA E DA MADA-
ME LEA BREDA 
Foram assinaladas as datas de falecimento destes 

destacados beneméritos da Santa Casa da Misericórdia 

de Águeda, com cerimónias apropriadas, realizadas a 

10 de junho e 04 de agosto de 2017, correspondentes 

aos 53º. e 30º, respetivamente. 

 

 

7. DONATIVOS 
 

● Relatório e Contas do Exercício de 2017 ● 

 

Boletim Informativo— novembro 2018 

Donativos 41.825,86 



Pág. 33 

 

8. SUBSÍDIOS 

9. OUTRAS RECEITAS 
10. IRMÃOS 

Em 2017 desistiram ou faleceram 18 Irmãos e foram 

admitidos 13. 
 

11. AGRADECIMENTOS 
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia 

de Águeda agradece a todos os que contribuindo para o 

bom funcionamento da Instituição, designadamente, 

com donativos e ofertas diversas, ao pessoal que presta 

serviço nas diversas Respostas, aos voluntários, muitos 

deles também trabalhadores, que anualmente oferecem 

muitas horas do seu tempo à Santa Casa e atenção, 

carinho e conforto aos nossos utentes. 

Registamos ainda o bom entendimento patente entre 

os elementos de todos os Órgãos Sociais, Irmãos, Téc-

nicos e Pessoal em geral, o que muito contribuiu para o 

funcionamento harmonioso da nossa Instituição e para o 

bem-estar dos nossos utentes. 

Agradecimentos extensivos às diversas Entidades de 

âmbito Concelhio, Distrital e Nacional, de cariz Civil, 

Militar e Religiosas, com quem a Santa Casa da Miseri-

córdia manteve, no seu dia-a-dia, profícuo relaciona-

mento, de que é testemunho este breve resumo de ativi-

dades. 

Águeda, 14 de março de 2018 

A MESA ADMINISTRATIVA 

António José Mota Rodrigues (Provedor) 

Dr. Jorge Castro Madeira (Vice-Provedor) 

Albano José Carvalho e Melo (Secretário) 

Fernando dos Anjos Dias (Tesoureiro) 

Prof.ª Maria Alice Pereira Rodrigues Silva (Vogal) 

Dr.ª Regina de Almeida O. Silva Rodrigues (Vogal) 

Antero Albano Ferreira Dias (Vogal) 

Dr.ª Joana Patrícia de Oliveira Santos (Vogal Sup.) 

Eng.º José Lito Pereira Martins (Vogal Sup.) 

Arq. Gil Manuel da Costa Abrantes (Vogal Sup.) 

12. PARECER DO CONCELHO FISCAL 
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Câmara Municipal de Águeda 16.202,55 
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TOTAL DOS RENDIMENTOS 4.027.051,61 

TOTAL DOS GASTOS 4.103.167,28 

RESULTADO DO EXERCÍCIO -76.115,67 

Quotas de Irmãos 10.803,50 

Renda do Hospital 107.018,28 

Outras rendas 2.672,08 
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