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 A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia, também conhecida, 

por Santa Casa da Misericórdia de Resende, Associação de fiéis, funda-

da em 1930, sita na vila de Resende, sede de concelho, é uma institui-

ção com o nome específico de Misericórdia, registada na Direcção-

Geral de Ação Social, inscrita no Centro Regional de Segurança Social, 

sub-região de Viseu, nos termos do número 1, do Artigo 49º, conjugado 

com o número 2, do Artigo 97º, do Estatuto das Instituições Particulares 

de Solidariedade Social, aprovado pelo Decreto - Lei n.º 119/83, de 25 

de Fevereiro e, da alínea I), do número 6, do Despacho do Secretário de 

Estado da Segurança Social, número 6/83, de 20 de Maio, publicado no 

Diário da República, II Série, de 20 de Maio de 1983. 

 O registo do seu Compromisso foi efetuado, nos termos do nú-

mero 3, do artigo 1º, do Regulamento aprovado pela Portaria n.º 

234/81, de 05 de Março, no Livro das Irmandades das Misericórdias, 

sob o n.º 63/82, a folhas 77 e 77 verso, em 20 de Dezembro de 1982. 

 É membro associado da União das Misericórdias Portuguesas, 

sob o número 301, desde Janeiro de 1978.  

 O concelho de Resende é constituído por onze freguesias, com 

uma população aproximada de onze mil habitantes, com uma área de 

cento e vinte e um quilómetros quadrados, situado na margem esquerda 

do rio Douro, pertence ao distrito de Viseu e faz parte da sub-região 

denominada Douro/Sul. 

 

 

 

 

 Esta área geográfica é composta por duas zonas, com caracte-

rísticas muito distintas: uma, a parte alta do concelho, (ponto mais 

alto sito a 1 216 metros) e outra, zona ribeirinha, onde se localiza a 

vila de Resende e sede de concelho, sita a 373 metros. 

 A Vila de Resende encontra-se a 90 km da cidade do Porto; 

70 km da cidade de Viseu; 30 km da cidade de Lamego e 25 km da 

cidade do Peso da Régua e é servida pela Estrada Nacional 222, Es-

trada Municipal 657, pela C.P. (estações da Ermida, Tormes de 

Arêgos e Mosteirô) e pelo Rio Douro. 

 Tendo em conta as diferenças topográficas, localizam-se no 

concelho a zona alta com culturas ervenses, criação de gado e algu-

ma floresta e a zona baixa, com as culturas mais diversificadas, des-

de a vinha às fruteiras, tendo especial expressão a cerejeira. 

 A grande maioria dos habitantes deste concelho ocupa-se no 

setor primário.  

  O complexo urbano da Santa Casa da Misericórdia está loca-

lizado numa zona nobre da vila de Resende e bem delimitado. Para 

quem visita Resende, os edifícios onde funcionam as diversas valên-

cias da Santa Casa são notórios e as suas entradas estão bem sinaliza-

das com pórticos luminosos, grandes baluartes e, como sinal de pro-

gresso e desenvolvimento, indicadores duma Instituição de referência 

local, ao serviço de todos. 
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É com enorme prazer que voltamos a reeditar o 

nosso jornal institucional “ A RESPOSTA”,  pa-

ra dar a conhecer aos ilustres leitores as diver-

sas atividades que a Santa Casa da Misericórdia 

de Resende desenvolve com os seus utentes 

(Crianças, Jovens, Idosos, Idosos Acamados, 

doentes, portadores de Deficiência) internados 

nas diversas estruturas residenciais instaladas 

no grande complexo urbano da Instituição e pa-

ra que esta fique cada vez mais próxima das po-

pulações que serve. Servir é o nosso Lema.  

A nossa Instituição da Misericórdia tem dado 

passos significativos, mas seguros, quer na sua 

estrutura organizacional, quer  numa maior 

abrangência de respostas de apoio às popula-

ções, sobretudo, na área da prestação de cuida-

dos de saúde. Ainda este ano vai ser implemen-

tado um Posto de Enfermagem de serviço per-

manente, no edifício do hospital da Misericór-

dia para atendimento de sinistrados e consultas 

médicas de emergência social. No próximo dia 

01 de Outubro,  a Santa Casa colocará ao servi-

ço das populações do concelho, uma Unidade 

Móvel de Saúde com os seguintes serviços: 

Apoio aos doentes Acamados e Outros; Con-

trolo de Tensão Arterial, Colesterol e Glice-

mia; Aplicação de Injetáveis; Serviço de 

Pensos e Tratamento de Feridas, bem como 

Encaminhamento Médico, se necessário. 
Gostaria de realçar a evolução positiva da Santa 

Casa que é fruto da grande colaboração existen-

te, entre os corpos sociais (Assembleia Geral, 

Mesa Administrativa e Conselho Fiscal) com a 

participação dos irmãos e a prestimosa colabo-

ração dos profissionais que nela trabalham, co-

laboradores/trabalhadores que prestam um ser-

viço de qualidade aos utentes. 

Pela nossa parte, escolhemos sempre o melhor e 

sempre a pensar no bem estar dos nossos uten-

tes de quem muito gostamos e tratamos como 

se fossem nossa família.   
O Provedor 

Lic. José Dias Gabriel 

A PALAVRA DO PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA GERAL 
 

Sai agora, como fénix renascida e nunca morta, 

a segunda série do jornal da nossa Santa Casa, 

batizado na altura do seu nascimento com o 

nome “A RESPOSTA”. Em boa hora. Para-

béns ao senhor Provedor, à Mesa Administrati-

va, e a todos os colaboradores que se dispuse-

ram a alimentar o jornal. Como se sabe, a fun-

dação das Misericórdias, nos finais do longín-

quo século XV, está ligada à preocupação da 

rainha D. Leonor de dar urgente resposta às 

carências dos inúmeros pobres e doentes que 

vagueavam por Lisboa. Iludidos pelo que se di-

zia na província – constava que da Índia chega-

vam tantas riquezas a Lisboa que ninguém po-

dia imaginar – um número incontável de pesso-

as abandonou as aldeias à procura dessa rique-

za fácil, rápida e apetitosa que se dizia ao dis-

por de todos. É sabido que assim não era. Foi 

um grande logro. Pelas ruas da cidade, sem ei-

ra nem beira, caminhavam multidões de pesso-

as sem comida para se alimentarem e sem teto 

para se acolherem. Foi nessa circunstância do-

lorosa que o coração bondoso de D. Leonor, vi-

úva de D. João II, orientada e estimulada por 

Frei Miguel Contreiras e logo apoiada com en-

tusiasmo pelo rei D. Manuel I, instituiu a Mise-

ricórdia de Lisboa, a primeira de centenas de 

Misericórdias que se foram instituindo nos sé-

culos seguintes nos lugares mais populosos do 

país e nas outras terras do império, desde o Ja-

pão ao Brasil. Como é sabido, acolhida pelas 

mãos empreendedoras e dinâmicas do presi-

dente Manuel Rebelo Moniz, a nossa Miseri-

córdia nasceu em 1939.Desde então até aos nos-

sos dias, como é princípio essencial das Santas 

Casas e regra fundamental dos seus 

“Compromissos” – o cumprimento das 14 

Obras de Misericórdia ensinadas e recomenda-

das por Jesus - sempre a Santa Casa esteve ao 

serviço das pessoas mais carenciadas do conce-

lho: primeiro, tratando os doentes no seu Hos-

pital e as meninas pobres ou órfãs no seu Pa-

tronato                                               Cont. pág. 7 

 

Área Social: 
 

Centro Distrital Segurança Social de Viseu 

Administração Regional de Educação do Norte 
 

Área da Saúde: 
 

ARS-N / SNS (CAIXA) 

ADSE 

SAD GNR 

Hospital Sto. António 

 

Seguradoras e Outras: 
 

MoreCard; 

RNA Servimed 

Mondial Assistance 

Império Bonança 

Fidelidade 

Ocidental Seguros 

Generali 

Zurique 

Liberty Seguros 

Açoreana 

CA Seguros 

Advance Care: Axa Portugal, BES, Tranquili-

dade, Groupama Seguros, Lusitania, Mutuelle 

Générale de L` Education Nacionale, Popular 

Seguros LOGO, Cimpor, SAMS Sul e Ilhas 
 

PT ACS 

Humana, Clínicas de Traumatologia, Lda. 

Medicare 

Particulares 

 
 

Para prestar todos estes serviços 

trabalha uma vasta equipa que pro-

cura no seu dia-a-dia proporcionar 

um serviço de qualidade aos nos-

sos utentes. Essa equipa é constitu-

ída por uma diretora técnica 

(assistente social), médico, enfer-

meiros, nutricionista, animadores 

socioculturais, técnica de psicomo-

tricidade, psicóloga, encarregadas 

de serviços gerais, ajudantes de lar, 

cozinheiras, trabalhadores auxilia-

res de serviços gerais e operadoras 

de lavandaria.  

Visite-nos para melhor conhecer 

esta resposta social e toda a  

nossa instituição! 

 

 

 

 

A Diretora Técnica 

 Dra. Arminda Zita Ramos          
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Estrutura Residencial para Idosos – Lar de Idosos 

O Lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Resende funciona desde Setembro de 1889, sendo 

uma das respostas sociais mais antiga da nossa instituição. Nos últimos anos, o edifício tem sido 

objeto de obras de remodelação com o objetivo de adaptar as instalações  às exigências atuais e ga-

rantir a qualidade dos serviços. As remodelações foram várias, nomeadamente: alargamento da cozi-

nha e sala de refeições, substituição do pavimento dos corredores, requalificação dos quartos e cria-

ção de novos espaços para os funcionários, de uma nova sala de convívio para os nossos utentes e de 

novas casas de banho, com as devidas ajudas técnicas. 

O Lar de Idosos destina-se a pessoas com 65 e mais anos e tem por objetivo ser “uma casa de famí-

lia” dos seus utentes, como equipamento de alojamento coletivo, de utilização permanente, para res-

ponder solidariamente às carências daqueles que, por estarem em risco de perda de independência e/

ou autonomia, necessitam de assistência e apoio adequados, contribuindo assim para a estabilização 

ou retardamento do processo de envelhecimento. São vários e diversificados os serviços prestados 

por esta resposta social, tais como: alimentação adequada às necessidades dos residentes, respeitan-

do as prescrições médicas, cuidados de higiene e conforto pessoal, lavagem e tratamento de roupas, 

higiene dos espaços, atividades de animação sociocultural, lúdico-recreativas e ocupacionais que vi-

sam contribuir para um clima de relacionamento saudável entre os residentes e para a estimulação e 

manutenção das suas capacidades físicas e psíquicas, apoio no desempenho das atividades da vida 

diária, cuidados médicos e de enfermagem, acompanhamento do cliente ao exterior, administração 

de fármacos, quando prescritos, serviços de cabeleireira, pedicure e manicure, serviços de medicina 

física e de reabilitação, assistência religiosa e promoção da sociabilidade e das relações intergeracio-

nais.  

 

  

 

O JARDIM INFANTIL EM RECRIAÇÃO 

 No passado dia 20 de Junho de 2014, o 

Jardim-de-Infância da Santa Casa da Miseri-

córdia de Resende realizou o habitual passeio 

final de ano.  

 O local escolhido foi a “ Magikland”, 

um parque de diversões em Penafiel. O dia co-

meçou bem cedo, após a receção das crianças 

na escola, seguiu-se uma viagem tranquila de 

autocarro, e após a chegada à Magikland se-

guiu-se a tão atual selfie de grupo.  

As crianças passaram o dia cheio de alegria e 

com muita animação. todos quiseram andar 

nas diversas diversões. Na parte da manhã, as 

crianças começaram a aventura nos voos dos  

aviões de áfrica e terminaram nos carrosséis, 

seguida de  uma pausa para almoço, pois a 

energia já começava a faltar. 

 Na parte da tarde, continuamos de 

um lado para o outro, de diversão para 

diversão, até que paramos por um breves 

minutos para  deliciarmos um gelado. 

 Tal como esperávamos, foi um dia 

fantástico e todos estavam muito anima-

dos e cheios de alegria, e o cansaço foi 

tanto que as crianças na viagem de re-

gresso adormeceram no autocarro.   SDJDUS 

Estas Atividades são para Continuar. 

As Educadoras: 

Dr.ª Manuela Loureiro 

Dr.ª Paula Madureira 
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ATIVIDADES FORMATIVAS PARA 

RECURSOS HUMANOS 

 A formação contínua dos colaboradores sempre 

foi uma preocupação da Mesa Administrativa da Santa 

Casa da Misericórdia de Resende, realizando-se todos os 

anos várias ações de formação na 

nossa instituição. No presente ano efetuaram-se as se-

guintes ações de formação: 

 Cuidados na Saúde Infantil – 10 formandos (48 ho-

ras); 

 Projeto de Animação Sociocultural – Implementa-

ção – 16 formandos (50 horas); 

 Prevenção e controlo de infeção/esterilização – 9 

formandos (48 horas); 

 Cuidados de Saúde no Idoso – 11 formandos (50 

horas); 

 Segurança do Doente - Instrumentos e métodos de 

análise, avaliação e monitorização – 10 formandos 

(12 horas); 

 Plano individual de intervenção - 8 formandos (48 

horas); 

 Cuidados na Saúde e Populações mais Vulneráveis 

– 10 formandos (48 horas); 

 Pessoas com problemas ligados ao álcool e depen-

dências - 8 formandos (48 horas); 

 Segurança e Saúde no Trabalho – Identificação, 

Avaliação e Prevenção dos Riscos de Trabalho – 

15 formandos (25 horas); 

 Prevenção da Negligência, Abusos e Maus-tratos – 

15 formandos (25 horas); 

 Saúde e Socorrismo – 15 formandos (25 horas); 

 Princípios de Nutrição e Dietética – 15 formandos 

(25 horas); 

 Abordagem Biológica, Psicológica, Social e Cogni-

tiva do Envelhecimento – 15 formandos (50 horas). 

 Resumindo, este ano já se realizaram 13 ações de 

formação, num total de 502 horas e de 157 formandos. 

Para a realização destas ações a Santa Casa da Misericór-

dia celebrou acordos de cooperação com o Centro de 

Formação da União da Misericórdias Portuguesas 

(Ceforcórdia), com a empresa RRA Consultores e com a 

empresa Know-how. 

 

A Diretora Delegada e responsável pela Formação 

 Dra. Arminda Zita Ramos          

 No dia 29 de Julho, deslocaram-se a 

Lisboa  os senhores Provedor, Vice 

Provedor e dois técnicos, para uma 
audiência com o senhor Diretor da 

ADSE, para efeitos de celebração de 

acordo de cooperação para beneficiá-

rios daquele subsistema de saúde e 

para as áreas da Imagiologia, Medici-

na Física e de Reabilitação, Consul-

tas de Especialidade Médica, Consul-

ta de Clínica Geral e Familiar,  Servi-
ço de Enfermagem e Unidade Móvel 

de Saúde; 
 A partir do mês de Junho, os utentes 

do Lar de Idosos, Lar Hotel, Lar de In-

fância, Lar Residencial, têm participa-

do nos picnics organizados pela Sta. 

Casa da Misericórdia,  na praia fluvial 

de Porto de Rei. 
 As Jovens do Lar de Infância e Juven-

tude participaram na colónia de Férias 

na praia de Buarcos na semana de 23 a 

30 de Julho. 
  No dia 01 de Agosto, os utentes do 

Lar Residencial, deslocaram-se à praia 

da Tocha, com a colaboração da Câma-
ra Municipal de Resende que cedeu o 

transporte. 
 No dia 20 de Junho, realizou-se o pas-

seio dos alunos do Jardim Infantil à 

Magikland, Penafiel. 
 No dia 30 de Agosto, realizou-se o Pas-

seio dos utentes ao santuário de Nossa 

Senhora da Lapa. 
 Continuam as Obras de Remodelação e 

Requalificação da Estrutura Residenci-

al  - Lar de Idosos. 
 

O Vice Provedor , 

Horácio Semblano 

 

Misericórdia é Notícia 

 
 O nosso sítio na Internet, o endereço eletróni-

co e o facebook: 

www.scmr.pt; geral@scmr.pt;  

Facebook.com/MisericordiaDeResende  

 A Mesa Administrativa reuniu com regulari-

dade e fez a gestão de recursos humanos, 

materiais e económicos e deliberou sobre as-

suntos de interesse para a Instituição da San-

ta Casa. 

 A Santa Casa da Misericórdia participou na 

Festa das Cavacas, organização da Câmara 

Municipal de Resende, no dia 30 de Março. 

Recebeu o 2º Prémio das Melhores Cavacas 

da Feira. 

 No dia 26 de Abril, realizou-se na Sta. Casa 

a Comunhão Pascal, com a Participação dos 

utentes, colaboradores, corpos sociais, ir-

mãos, amigos e população em geral.  

 A convite da Câmara Municipal de Resende, 

no dia 11 de Maio, a Sta. Casa participou na 

Feira do Melindre em Melides, na Galiza, 

em Espanha, com a venda de Cavacas de Re-

sende. 

 O Sr. Provedor e o Sr. Vice Provedor partici-

param no Congresso Nacional da UMP, rea-

lizado na cidade de Évora, de 28 a 31 de 

Maio. 

 Nos dias 31 de Maio e 01 de Junho, a Sta. 

Casa participou na Festa da Cereja, com pro-

dutos “Marca Misericórdia”, organização da 

Câmara Municipal de Resende. 

 No dia 23 de Junho, realizou-se na Sta. Casa 

a Festa de S. João, com a participação dos 

utentes, colaboradores e corpos sociais. 

 No dia 19 de Julho, o Grupo Coral da Mise-

ricórdia solenizou a cerimónia de um Casa-

mento, na Igreja Paroquial de S. Pedro de 

Paus. 

 No dia 20 de Julho, realizou-se a Festa da 

Padroeira e Festa dos Finalistas do Jardim e 

da Creche. 

 No dia 25 de Julho, celebrou-se na Sta. Casa 

a Festa do dia dos Avós. 

FESTA DA PADROEIRA DA  

MISERICÓRDIA—NOSSA SENHORA 

DO CARMO 
 No passado dia 20 de Julho, a Santa Casa 

da Misericórdia de Resende celebrou a Festa da 

sua Padroeira, Nossa Senhora do Carmo.  

 O programa cultural e religioso anuncia-

dos foram cumpridos. A tarde iniciou, com um 

espetáculo intergeracional  com a participação 

dos utentes (crianças, jovens, idosos, pessoas 

portadoras de deficiência), seus familiares e 

amigos (filhos, pais, avós e outros) e colaborado-

res diretos, aberto à co-

munidade em geral, no 

Largo do Lar de Infância 

e Juventude; 

O ponto alto das Festivi-

dades, centrou-se na 

Missa Solene e Campal 

em honra de Nossa Senhora do Carmo, soleniza-

da e cantada pelo grupo coral da Misericórdia e 

presidida pelo Reverendo Padre Dr. José Augus-

to, Assistente Religioso da Irmandade, acolitado 

pelos Reverendos Pe. Dr. Joaquim Duarte, Pre-

sidente da Assembleia Geral e pelo Reverendo 

Padre Dr. Miguel Peixoto.  

 De seguida, organizou-se a Solene Procis-

são, com andores, a percorrer a zona envolvente 

do complexo urbano da Santa Casa, com saída 

do Largo do 

Lar de Infância 

e Juventude, 

passando em 

frente ao Hos-

pital e a reco-

lher pela entra-

da principal da 

Santa Casa em 

direção à Capela. O Encerramento das festivida-

des, deu-se com um lanche/convívio, no Largo 

do Lar de Infância e Juventude, aberto aos uten-

tes e seus familiares, colaboradores e população 

em geral que participou nas atividades. 

 Foi um dia repleto de cor, de partilha, de 

comunhão. É para continuar.  

 

Responsável pelo Núcleo do Património 

Dr. Rui Assembleia 
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É a qualidade dos tratamentos e do seu corpo 

técnico que leva esta Clínica a alargar, cada 

vez mais, o seu leque de opções no que diz res-
peito a acordos ou convenções. Assim, podem 

realizar tratamentos de Fisioterapia nesta Clíni-

ca os utentes dos seguintes Sistemas de Saúde: 

 SNS - Serviço Nacional de Saúde  

 GNR 

 Hospital Santo António 

 Rede Humana 

 ADSE (reembolso) 

 Generali 

 Caixa Agrícola 

 Zurich 

 Medicare 

 

Em Resende, só é possível realizar tratamen-

tos através do SNS (Caixa – P1) nesta Clíni-

ca da Santa Casa, situação que a ARS-Norte 
pretende manter, face à qualidade do serviço 

prestado. 

Podem também realizar-se tratamentos a título 

particular, com um custo de apenas 9 euros / 

sessão, assim como tratamentos através de ou-

tras seguradoras, desde que o Utente apresente 

o Termo de Responsabilidade. 
 

Na Clínica de Medicina Física e de Reabilita-

ção da Santa Casa, o objetivo é criar todas as 

condições para que os utentes possam ver a sua 

situação resolvida. A procura da nossa Clínica 

por pessoas de Resende e de outros concelhos 

(Baião, Mesão Frio, Cinfães ou Lamego) é mo-

tivo de orgulho para o corpo técnico mas tam-
bém de responsabilidade, para que diariamen-

te, o nosso trabalho vá de encontro às expecta-

tivas dos nossos utentes. 
 

O Coordenador da Clínica MFR  

Dr. Pedro Miguel Lima 

(Fisioterapeuta) 

 

Todas as intervenções que são propostas pelo 

Médico Assistente, são encaminhadas interna-

mente, com evidentes benefícios para o clien-

te/utente e para o subsistema, porque evitam-

se os custos de deslocação para outros centros 

de diagnóstico e tratamento. 

 

Se por força de alguma intervenção mais es-

pecífica ou de alguma situação já existente 

noutra Unidade de Saúde, o cliente/utente ti-

ver que se deslocar a uma consulta externa, a 

uma consulta de especialidade ou outra situa-

ção similar, o Lar Hotel disponibiliza trans-

porte e acompanhamento para que o cliente / 

utente se sinta, em todos os momentos, devi-

damente apoiado. Se necessário e em função 

do protocolo existente com a Corporação de 

Bombeiros locais, também poderá ser dispo-

nibilizado o transporte em ambulância. 

 

No Lar Hotel Dr. José Dias Gabriel, os clien-

tes/utentes são incluídos nas atividades da 

Instituição, com o objetivo de se manterem 

socialmente integrados. Assim, são frequentes 

os convívios com utentes de outras valências, 

com crianças da Creche e do Jardim de Infân-

cia, as deslocações a pontos de interesse lo-

cais, entre outras atividades. 
 

Sítio: http://larhotel.wix.com/larhotelscmr 

O Diretor Técnico 

Dr. Pedro Miguel Lima 

 

Estrutura Residencial para Idosos 

Lar Hotel Dr. José Dias Gabriel 
 

Bem—vindo ao Lar Hotel “Dr. José Dias Gabriel”! 
 

O Lar Hotel Dr. José Dias Gabriel disponibiliza 

um total de 19 quartos, dispostos em 2 pisos, em 

que todos os quartos disponibilizam casa de ba-

nho privada, com chuveiro adaptado a pessoas de 

mobilidade reduzida, roupeiro individual, varan-

da, mesa de apoio, aquecimento, frigorífico, tele-

fone, entre outras comodidades. 

 

Temos à disposição quartos individuais e quartos 

duplos, de alojamento temporário ou permanente. 

 

O edifício construído de raiz dispõe de sala de vi-

sitas/estar, sala de refeição, sala de repouso, gabi-

nete multidisciplinar, elevador, entre outras como-

didades. No Lar Hotel Dr. José Dias Gabriel, per-

sonalizamos o atendimento e apoio que damos a 

cada cliente/utente, respondendo a todas as suas 

necessidades, temporárias ou permanentes. 

  

Ao dispor dos nossos clientes/utentes, está uma 

equipa multidisciplinar constituída por: 

 

Diretor Técnico – Dr. Pedro Lima 

Médico Assistente – Dr. Garcez Trindade 

Enfermeiro – Enfº António Pereira 

 

A equipa complementa-se, com pessoal técnico e 

auxiliar, com formação adequada para o apoio aos 

Clientes/Utentes 24 horas por dia, 7 dias por se-

mana, 365 dias por ano. 

 

O Lar Hotel coloca à disposição dos seus clientes/

utentes o serviço de Enfermagem 24h/dia, para 

dar resposta a todas as necessidades permanentes 

(controlo e administração de medicação, vigilân-

cia, entre outras intervenções) e resposta a situa-

ções prioritárias de assistência, sempre em perma-

nente ligação com o Médico Assistente. 

 

 

 

 

  

  A Clínica de Medicina Física e de Reabilitação 

da Santa Casa da Misericórdia de Resende, que alberga 

duas áreas de intervenção – Fisioterapia e Terapia da 

Fala – encontra-se a funcionar em novas instalações 

desde 2012, atendendo mais de 100 utentes por dia, 

para tratamentos de Fisioterapia e Terapia da Fala. 

  O seu corpo técnico é constituído por 2 Médi-

cos Fisiatras. 5 Fisioterapeutas e 1 Terapeuta da Fala, 

além de todo o pessoal auxiliar e de apoio administrati-

vo, num espaço superior a 300 metros quadrados, com 

16 cabines de tratamento individuais, ginásio de reabi-

litação, entre outras mais-valias. 

  Todos os tratamentos desta Clínica são realiza-

dos por Terapeutas Licenciados, com a experiência 

necessária para assegurar a qualidade dos tratamentos 

realizados, com resultados que levam os utentes a re-

gressar. Face às exigências atuais das entidades regula-

doras, os tratamentos realizados por pessoas não licen-

ciadas são ilegais, devendo sempre o utente exigir que 

o Terapeuta que o está a tratar demonstra a sua qualifi-

cação e apresente a sua cédula profissional. Haverá 

alguém que prefira ser tratado por um “habilidoso”, 

quando pode ser tratado por alguém com a devida qua-

lificação e experiência? 

 

http://larhotel.wix.com/larhotelscmr
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Uma Resposta Recente e Fundamental da Santa Casa da Misericórdia de Resende 
   

 O Lar Residencial é uma das respostas sociais mais recentes da Santa Casa da Misericórdia 

de Resende, tendo sido inaugurado em 10 de Fevereiro de 2012 e recebeu os seus primeiros clientes 

em 11 de Dezembro de 2012. Esta valência constitui uma resposta social desenvolvida em aloja-

mento coletivo, de utilização permanente ou temporária para pessoas portadoras de deficiência mo-

derada, com idade igual ou superior a 16 anos, em situação de maior risco de perda de independên-

cia e/ou de autonomia, cuja situação social, familiar, económica e/ou de saúde, não permita resposta 

alternativa. 

 

 

 

 

 

 

 

A sua capacidade é para 18 clientes, havendo atualmente acordo de cooperação com o Centro 

Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Viseu, para 14 clientes. O Lar Residencial presta os 

seguintes serviços: cuidados pessoais e de saúde; apoio Psicossocial e Terapêutico; atividades lúdi-

co-terapêuticas; atividades de desenvolvimento pessoal e social; alimentação e tratamento de rou-

pas. O nosso grande objetivo é promover e disponibilizar condições que contribuam para uma vida 

com qualidade e para a plena integração social dos utentes. Para isso temos como missão satisfazer 

as necessidades e expectativas da população, através da excelência na prestação de serviços de rea-

bilitação e integração, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida de forma transversal e 

para uma sociedade mais aberta e inclusiva. Foi neste sentido que o Lar Residencial da Santa Casa 

da Misericórdia de Resende implementou um Sistema de Gestão da Qualidade baseado no referen-

cial Equass Assurance, tendo conseguido a Certificação em Novembro de 2013. 

 

  

 Desde o início do corrente ano, a equipa de animação, composta por três elementos, tem tentado acompanhar 

e proporcionar aos nossos clientes as mais diversas atividades. Esta equipa tem estabelecido o convívio, entre as va-

lências que constituem a nossa insti-

tuição, desde os mais “pequeninos” 

aos mais “crescidos”. Esta relação 

Inter-relacional tem dado frutos, 

visto que nos momentos lúdico-

festivos o convívio alcançado tem 

sido excecional . 

Falemos agora um pouco do que é a animação na Santa Casa de Misericórdia de Resende. Ao apresentar o 

plano anual de atividades, a equipa de animação, teve como objetivo a ocupação dos nossos clientes nas mais varia-

das áreas. Estas foram divididas em várias atividades para que os objetivos pela equipa delineados fossem atingidos. 

Pois, pretendemos que os nossos clientes tenham contacto com atividades de expressão/comunicação, desenvolvi-

mento pessoal e social, lúdico-desportivas, sócias/festivas e de psicomotricidade. 

Do conjunto de todas estas ativi-

dades vão surgindo, ao longo do 

ano, resultados positivos que nos 

levam sempre a querer mais e me-

lhor para possibilitarmos o bem-

estar aos nossos clientes.  

 

É nosso propósito documentar com fotografias todos os momentos das mais variadas atividades realizadas, 

desde a comemoração do Dia de Reis, Carnaval, São João, Festa da Padroeira, Dia Mundial dos Avós, aniversários, 

atividades de culinária, trabalhos manuais, terapia pela música e muitas outras…Aproveitamos este espaço para agra-

decer a todos aqueles que nos tem ajudado e apoiado, pois sem a vossa colaboração, não nos teria sido possível de-

senvolver algumas das atividades. Esperamos continuar a poder contar com a vossa boa vontade e participação, para 

que todos juntos possamos dar aos nossos clientes, alguns bons momentos e fazer com que na nossa instituição haja 

alegria e boa disposição nos 365 dias que compõe o ano.  

 

Muito Obrigado a Todos! 

A Equipa de Animação  

Prof. Isabel Mendes, Dr. Tiago Almeida, Dra. Carina Moura 
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 O desafio que foi proposto à Equipa 

de Animação aquando da abertura do Lar 

Residencial foi enorme. Não tínhamos ex-

periência com este tipo de público e tive-

mos que ultrapassar algumas barreiras. A 

relação de empatia que fomos fazendo 

crescer com os nossos clientes, leva-nos a 

nestas singelas palavras dizer-lhes: “Bem 

hajam, por tudo o que nos tem dado”. 

É com agrado que dizemos, que os 

clientes do Lar Residencial têm estado 

presentes em todas as atividades realiza-

das na Santa Casa de Misericórdia de Re-

sende, de forma ativa. Demonstram em-

penho nas atividades que lhe são propos-

tas, desde a quinta pedagógica, ao ateliê 

de artes, à Equoterapia e muitas outras, 

manifestando o seu agrado das mais vari-

adas formas. De salientar a festa de co-

memoração do Dia Mundial da Família, que 

pelo segundo ano consecutivo, se realizou 

com a participação dos clientes e respeti-

vas famílias, tendo contado com a presen-

ça da maioria da equipa multidisciplinar.  

A Equipa de Animação 

Prof. Isabel Mendes, Dr. Tiago Almeida, Dra. Carina Moura 

 

Cont pág. 02 
mais tarde, após o 25 de Abril, na aten-

ção aos idosos no Lar de Idosos e às cri-

anças na sua Creche; agora, no apoio a 

crianças na Creche e no Jardim Infan-

til; a jovens com problemas de integra-

ção vindas de todo o país no Lar de In-

fância e Juventude; a pessoas portado-

ras de graves deficiências no Lar Resi-

dencial; a idosos desprovidos de apoio 

familiar no Lar de Idosos e no Lar Ho-

tel; a doentes vindos de hospitais cen-

trais e sem acolhimento familiar condig-

no, no Unidade de Cuidados Continua-

dos, no nosso Hospital; a pessoas pro-

fundamente limitadas e mesmo em fase 

terminal no Lar de Grandes Dependen-

tes; e a pessoas isoladas e sós nas suas 

casas, no serviço de Apoio Diário e Do-

miciliário. Para além disso, é beneméri-

to e admirável o serviço que vem pres-

tando agora à saúde dos resendenses e 

seus vizinhos, proporcionando análises 

clínicas, consultas de especialidade, exa-

mes de diagnóstico e serviços de fisiote-

rapia, poupando assim os doentes do 

concelho e da região de terem de se des-

locar ao Porto ou a outros grandes cen-

tros, com o incómodo, a demora e a des-

pesa que tal significaria. Quem vai à 

Santa Casa em qualquer dia, pode ver a 

multidão de pessoas que circulam pelos 

corredores da instituição, de Resende e 

de além-douro, sempre atendidas com a 

maior atenção e respeito, e também com 

o maior carinho. Finalmente, e numa 

época de crise, com pessoas a passar ca-

rências de toda a ordem, a Santa Casa 

vem acolhendo generosamente todos os 

casos que lhe têm sido apresentados, 

servindo refeições gratuitas ou quase 

gratuitas a muitas famílias do concelho. 

O senhor Provedor gosta de dizer e de 

repetir que, no concelho de Resende, 

ninguém precisa de passar fome. Só tem 

que recorrer à Santa Casa. Parabéns a 

toda a instituição: aos membros da Me-

sa Administrativa que a dirigem e de-

senvolvem generosa e gratuitamente, e a 

todos os colaboradores que a servem 

com dedicação e amor. Vamos em fren-

te. Deus nos ajude e nos proteja. Nossa 

Senhora do Carmo nos abençoe e nos 

guie. Para o bem do nosso povo. 

O Presidente da Assembleia Geral 

Pe. Dr. Joaquim Correia Duarte 

 

Comprometemo -nos e t rabalhamos para os nossos clientes,  

tendo sempre por base os seguintes pr inc ípios e valores: pro-

mover a igualdade de oportunidades e a não discr iminação ; ir  

ao encontro do cliente considerando todas as suas dimensões,  

respeit ando a sua individualidade e o seu Projeto de Vida,  

respeito  pela dignidade humana; cr iar um ambiente aco lhedor 

e de confiança; valor izar o  t rabalho em equipa, a interajuda,  

pr ivilegiando o bom ambiente,  o respeito  e a união ; associar  

exigências de qualidade e racionalidade técnica com a promo-

ção da racionalidade económica e da eficiência; atuar sempre 

com r igor e t ransparência de forma a viabilizar o  cumprimen-

to dos objet ivos do Lar Residencia l; ser uma Inst ituição pro-

act iva,  antecipando as necessidades futuras,  baseada em fac-

tos e dados cont inuamente atualizados por intermédio de es-

tudos e diagnóst icos do meio envo lvente,  de forma a tornar  

possível,  com eficácia e efic iência,  a sat isfação de necessida-

des e expectat ivas dos clientes e da comunidade e  reconhecer  

o direito  de cada cliente à autonomia individual,  inc luindo 

liberdade de esco lha e independência,  tomada das suas pró-

pr ias decisões de acordo com o pr incípio do consent imento 

informado, promovendo, deste modo, o  envo lvimento e a par-

t ic ipação social plena do cliente,  garant indo a sua integração  

e evidenciando as suas capacidades e potencialidades.  

 

 

A Diretora Técnica do Lar Residencial: 

Dra. Isa Cardoso 

RESPOSTAS SOCIAIS INTEGRADAS  AO SERVIÇO DAS 

POPULAÇÕES 

                         Apoio à Infância 

Creche; 

Estabelecimento de Ensino Pré-Escolar (Jardim de 

Infância); 
                         Apoio à Juventude 

Lar de Infância e Juventude Feminino; 
                          Apoio à Deficiência  

Lar Residencial para Cidadãos Portadores de Defi-

ciência;   
                          Apoio à Terceira e Quarta Idades 

ERPI - Lar de Idosos; 

ERPI - Lar de Grandes Dependentes Acamados; 

ERPI - Lar Hotel Dr. José Dias Gabriel; 

Serviço de Apoio Domiciliário Integrado; 
                           Apoio à Saúde 

Unidade de Cuidados Continuados Integrados de 

Longa Duração e Manutenção; 

Unidade Móvel de Saúde a atender a população 

na residência, com os seguintes Serviços: Curati-

vos, Injetáveis, Glicemia, Colesterol, Tensão Ar-

terial, Encaminhamento Médico e Serviços de 

Penso; 

Consultas de Especialidades Médicas:  

Ginecologia/Obstetrícia, Urologia, Fisiatria, Pneu-

mologia/Alergologia, Oftalmologia, Pediatria, En-

docrinologia (Obesidade, Diabetes, Doenças da 

Tiroide), Cardiologia, Cirurgia Vascular, Nutrição, 

Ortopedia, Podologia, Psicologia; 

Serviços de Medicina Física e de Reabilitação 

(Fisioterapia, Terapia da Fala e outros); 

Serviços de Análises Clínicas. 

Serviços de Imagiologia – Radiologia Convencio-

nal, óssea e digestiva, Ecografia, Ecocardiogra-

fia, Eletrocardiograma, Holter. 

Serviços de Enfermagem abertos a toda a popula-

ção. 

Serviço de Atendimento de Sinistrados, 

Consultas de Clínica Geral/Medicina Familiar e 

encaminhamento para consultas de Especialidade 

particulares e do SNS. 
                           Oficina de Artesanato 

Produtos “ Marca Misericórdia” - Quatro Ateliês: 

Doçaria (Cavacas de Resende), Chapelaria, Cesta-

ria, Trabalho em Barro (Pintura Decorativa),  
                           Outras Atividades  

Grupo Coral Religioso; 

Grupo de Cantares Tradicionais 

Jornal “A Resposta” 

Empresa de Inserção – Cafetaria Social 

Equipa Local de Intervenção Precoce (ELI-

Lamego) 

Equipa Rendimento Social de Inserção (RSI) 

Cantina Social. 

Banco de Ajudas Técnicas 
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Serviço de Apoio Domiciliário – Uma Resposta de Proximidade 

 O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) tal como o nome indica é uma resposta social que consiste na 

prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicilio, a indivíduos e famílias, quando, por motivos 

de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente a satisfação 

das suas necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária. 

 

Constituem objetivos do SAD:  

 Assegurar aos indivíduos e famílias a satisfação de necessidades básicas; 

 Prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos indivíduos e famí-

lias, de modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar e melhorar a sua qualidade de vida ; 

 Colaborar e/ou assegurar o acesso à prestação de cuidados de saúde; 

 Contribuir para a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar; 

 Contribuir para a permanência dos utentes no seu meio habitual de vida, retardando ou evitando o recurso a 

estruturas residenciais; 

 Promover estratégias de desenvolvimento da autonomia; 

 Prestar os cuidados e serviços adequados às necessidades dos utentes, sendo estes objeto de contratualização; 

 Facilitar o acesso a serviços da comunidade;  

 Reforçar as competências e capacidades das famílias e de outros cuidadores. 

  A Santa Casa presta múltiplos e variados serviços nesta resposta social, nomeadamente: cuidados de higiene 

e conforto pessoal, arrumação e pequenas limpezas no domicílio, confeção, transporte e distribuição de refeições, 

tratamento de roupas, serviço de enfermagem, teleassistência, atividades de animação sociocultural, o acompanha-

mento do utente ao exterior nas deslocações do mesmo (consultas, realização de exames médicos) e aquisição de 

bens e serviços. 

  Para prestar todos estes serviços trabalha nesta resposta social uma equipa multidisciplinar constituída 

por:  diretora técnica (assistente social), médico, enfermeiros, nutricionista, animadores socioculturais, técnica de 

psicomotricidade, encarregada de serviços gerais, ajudantes familiares/domiciliares, cozinheiras, trabalhadores auxi-

liares de serviços gerais e operadoras de lavandaria.  

 

 

 

 

 

Não hesite contactar a nossa instituição para saber mais informações sobre esta resposta social. 

A Encarregada de Serviços Gerais 

Helena Fontão 

Equipa Multidisciplinar do Protocolo de RSI  

 Santa Casa da Misericórdia de Resende 
 O Rendimento Social de Inserção (RSI) constitui um mecanismo de combate à pobreza, 

tendo como principal objetivo assegurar aos cidadãos e aos seus agregados familiares recursos 

que contribuam para a satisfação das suas necessidades mínimas e paralelamente, favorecer a 

progressiva inserção social, laboral e comunitária, respeitando os princípios da igualdade, solida-

riedade, equidade e justiça social. 

 Com o objetivo de desenvolver ações de acompanhamento junto das famílias beneficiárias 

da medida de RSI, de forma a capacitar as mesmas para um melhor desempenho das suas com-

petências no sentido de um pleno exercício de cidadania participativa e responsável, instituiu-se 

junto das instituições particulares de solidariedade social, neste caso, Santa Casa da Misericórdia 

de Resende, a fim de participar no desenvolvimento de ações inerentes à prossecução de políti-

cas de inserção, mediante a celebração de protocolos específicos. Assim, a 21 de agosto de 2006 

foi celebrado o protocolo com o Institu-

to da Segurança Social, IP/Centro Dis-

trital de Segurança Social de Viseu, ten-

do sido criada a Equipa Multidiscipli-

nar, constituída atualmente por uma As-

sistente Social, uma Educadora Social, 

uma Psicóloga e uma Ajudante de Ação 

Direta. 

 O número de agregados familia-

res abrangidos pelo protocolo é de 206 e o âmbito territorial de intervenção da Equipa Multidis-

ciplinar da Santa Casa de Misericórdia de Resende abrange todo o concelho de Resende.  

 A Equipa Multidisciplinar está sediada na Instalações da Santa Casa da Misericórdia de 

Resende, com o seguinte horário de funcionamento: Segunda a Sexta-feira: 9:00 às 17:30.  

 

As Técnicas : 

Dra. Vera Pinto, Dra. Marta Monteiro, Dra. Ana Balça 

 


