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Votos de um Santo e Feliz Natal e Próspero Ano Novo de 2015 

 

 

 

No dia 11 de Novembro, terça-feira, realizou-se o Magusto da Santa Casa Miseri-

córdia de Resende, no refeitório do Lar de Idosos. Este foi presenteado com a presença 
de três elementos da Mesa da Administrativa, Provedor – Dr. José Dias Gabriel, Vice-

provedor – Sr. Horácio Semblano e Tesou-

reiro – Sr. Joaquim Pinto Carneiro. 
Os meninos do Jardim-de-infância, inicia-

ram a festa às 16h, com duas canções so-

bre a temática “castanhas”, sendo a sua 
elaboração da autoria das fantásticas edu-

cadoras e colaboradoras. No fim da atua-
ção, cada menino ofertou a cada idoso uma lembrança, realizada por eles no âmbito es-

colar. Este momento foi demarcado por inúmeros sorrisos e palavras de agradecimento, 

por parte dos idosos, pois ficaram muito emocionados com este simples gesto. 
Posteriormente, a festa continuou com muita alegria, música e baile, de forma a 

abrir o apetite para o lanche, tanto esperado por todos. Às 17h, o lanche foi distribuído 

por cada idoso, onde nada faltou: pão, vinho, febras, entrecosto, sumos, caldo verde e 
muitas, muitas castanhas, pois sem estas, o Magusto não se 

realizava.  

É de realçar o espantoso trabalho, realizado por todos 
os colaboradores e técnicos envolvidos nesta iniciativa pois, 

sem todos, as tradições seriam esquecidas no tempo. 
 

A Equipa de Animação, 
Dr. Tiago Almeida, Dra. Carina Moura e Prof. Isabel Mendes  
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UM OBRIGADO !...UM BEM-HAJAM !... 

 Muito Obrigado, Honra e Louvor a Deus, Criador e Pai de todos os homens, pelo dom da vida, pela saúde, pela 

inteligência e saber dos anos, da experiência colhida na procura constante do bom senso, do recato, da inspiração e da 

capacidade do saber ser, saber estar e saber fazer, durante os trinta e quatro anos que estive ao serviço da Misericór-

dia de Resende. Muito obrigado, pelos últimos vinte e um anos, na missão de Provedor, sete mandatos seguidos ao 

serviço dos irmãos, sobretudo, dos mais desprotegidos.  

 Um bem hajam, aos irmãos da Misericórdia pela confiança total e sem limites que sempre depositaram em mim, 

no desempenho desta árdua, mas tão  nobre missão de provedor. Noites mal dormidas, viagens sem conta, reuniões, 

muitas reuniões, sempre com disponibilidade total  e permanente, 24 sobre 24h de cada dia, 365 dias de cada ano. 

Audiências com o poder instituído local, regional e central, para juntos encontrarmos a melhor estratégia de realizar a 

misericórdia,  preservar e defender o bom nome da Santa Casa da Misericórdia de Resende.  

 Muito, muito obrigado a todos os mesários (todos por um, e  um por todos) que, ao longo destes últimos vinte e 

um anos, confiaram no provedor, dando-lhe a oportunidade de exercer os sete mandatos, estando sempre ao seu lado, 

incentivando, apoiando, defendendo, comparecendo sempre a todas as reuniões, porque só assim foi possível cons-

truir e reconstruir património, instalar serviços, criar cerca de 150 postos de trabalho num concelho do interior onde 

essa preciosidade tanto escasseia.  

 Um obrigado a todos os  utentes, suas famílias, com um pedido de clemência por aquilo que deveria ter feito e 

omiti inconscientemente. Fiz o que pude e sempre com toda a disponibilidade e boa vontade. Fiz o possível e o im-

possível. 

 A todos os benfeitores, aos amigos da Misericórdia de Resende, o meu bem hajam pelo vosso contributo moral e 

monetário.  

 O meu obrigado a todos os trabalhadores, sem excepção, pela estima e consideração, porque sem eles não teria 

sido possível a prestação de serviços de qualidade aos nossos utentes (crianças, jovens, idosos, doentes, portadores de 

deficiência) ao longo destes anos.  

    Uma palavra de muito apreço, estima pessoal, consideração e agradecimento a todos os reverendíssimos senho-

res padres, com missão no concelho de Resende, de um modo especial aos reverendíssimos senhores párocos da fre-

guesia de Resende, que deram todo o seu trabalho gratuito e prestaram toda a assistência e acompanhamento religioso 

aos utentes. Para todos os nossos sinceros agradecimentos. 

 A todos os fornecedores de bens e serviços, o nosso obrigado também, pela compreensão e colaboração demons-

tradas, durante mais de duas décadas.  

 Aos ilustres responsáveis pelas instâncias do poder local, regional e nacional, pela estima demonstrada e pelo 

apoio que me deram para a concretização dos serviços instalados na Santa Casa , sinceros agradecimentos a todos. 

 Vou deixar a Provedoria da Santa Casa de Resende, mas levo a todos no meu coração. Sempre tive um único 

objetivo: servir, servir sempre e servir bem, de forma desinteressada e voluntária, a todos quantos precisaram da San-

ta Casa da Misericórdia de Resende nas suas diversas respostas sociais que são muitas e variadas, nas áreas social, da 

saúde e da educação. Sai o homem provedor, mas fica a obra. Foi a oportunidade que me foi permitida.  

 Muito e muito obrigado a todos quantos contribuíram para o engrandecimento, boa imagem, defendendo a identi-

dade, os princípios e valores humanos e cristãos da nossa Santa Casa.  

 Votos de um Santo Natal, e um Ano Novo de 2015 Muito Próspero, com muitos sucessos para os irmãos que 

constituem os novos corpos sociais que vão iniciar o seu mandato social no inicio do ano de 2015, e pelo período mí-

nimo de quatro anos. Ao novo senhor provedor, desejo muita força, determinação e, sobretudo, saúde para o desem-

penho da árdua, mas também, tão nobre missão.  

O Provedor cessante, 

Lic. José Dias Gabriel  
 

 

Plano de Atividades e Orçamento para o Ano Económico de 2015 e  

Plano plurianual 2015-2018 
  

 “Quem não sonha, não realiza” e “ o sonho comanda a vida”. Planear é uma orientação 

organizada para o gestor  realizar, se houver os meios económico financeiros e os recursos 

humanos apropriados para a concretização do planeado. 

 A Santa Casa da Misericórdia de Resende já tem o seu plano de atividades e respectivo 
orçamento para o ano de 2015, aprovado pela assembleia geral. O referido plano inclui tam-

bém o plano plurianual para o mandato social que se iniciará na primeira quinzena de Janei-

ro de 2015 e pelo período de quatro anos, de acordo com o decreto – lei nº 172-A/2014 que 

altera e republica o decreto lei nº119/83, de 25 de Fevereiro relativo ao estatuto das IPSS e 

das Misericórdias.  

 O próximo mandato está inserido na vigência do novo quadro comunitário “ Portugal 

2020” e, consequentemente, o plano prevê a candidatura e realização de quatro obras muito 

importantes, para que a Santa Casa possa concretizar os seus objectivos no serviço que pres-
ta à comunidade resendense, e que serão de referência local, regional e  nacional, a saber:  

1. Instalação de uma horta fotovoltaica, no âmbito da eficiência energética, para produção 

de energia eléctrica para consumo institucional e  venda à rede nacional. É de referir 

que actualmente a Santa Casa gasta anualmente  cerca de 100 mil euros, pelo consumo 

de energia eléctrica. A Santa Casa tem instalado um único contador para medir o consu-

mo e um posto de transformação com potência de 400 Kva, uma mais valia para a con-

cretização deste grandioso projeto.  

2. Construção de raiz de uma unidade de cuidados continuados especializada para a área 
das demências ou paliativos que vem dotar a região de um serviço para doentes tão es-

peciais e de que o país ainda é tão carente.  

3. Construção de raiz de um CAO (Centro de Atividades Ocupacionais) para trinta utentes 

portadores de deficiência , obra complementar à unidade de Lar Residencial já em fun-

cionamento na Santa Casa. 

4. Requalificação do edifício da casa do gado, situado à entrada da fisioterapia, para insta-

lação de uma loja de venda de produtos ortopédicos, loja social e venda de produtos 
“Marca Misericórdia”, uma resposta que se entende também de grande utilidade para a 

nossa comunidade.  

 O Plano de Atividades prevê muitas outras acções e variadas na área da saúde tais co-

mo: aquisição de equipamentos para a instalação de mais três valências na área da saúde: 

prova de esforço, densitometria, colonoscopia/ endoscopia.  

  Em resumo, a Santa Casa precisa de no mínimo de 2.500.000 euros (dois milhões e 

quinhentos mil euros) anuais para o seu funcionamento. Nos próximos quatro anos e apro-

veitando o Quadro Comunitário “Portugal 2020” e concretizando as quatro obras, aqui nu-
meradas, criará cerca de  mais 40 postos de trabalho e necessitará de cerca de 4 milhões de 

euros, para além das despesas correntes de cada ano.   
 

O Provedor , 

Lic. José Dias Gabriel  
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 A Santa Casa da Misericórdia de Resende desenvolveu no período compreendido entre 31/10/2013 e 30/05/2014 

um curso de formação de “ artesãs regionais”. Este curso resultou de uma candidatura que a Santa Casa fez à medida 

6.1 – Formação para Inclusão – do Programa Operacional Potencial Humano -  POPH.  

 O curso foi desenvolvido em parceria com a RRA Con-

sultores – Rodrigues, Ribeiro & Associados, Lda – empresa de 

formação e consultoria que tem como missão contribuir para o 

desenvolvimento de fatores de competitividade nas empresas e 

indivíduos. 
 

 A ação envolveu 775 horas de formação, proporcionan-

do às 15 formandas a possibilidade de desenvolverem as suas 

competências na área de produção de produtos endógenos do 

concelho de Resende, nomeadamente na produção de cavacas, compotas, trabalhos em barro e trabalhos em cestaria e 

chapelaria, e ainda em áreas transversais como o português, a matemática e a informática.  

  

O curso culminou com a cerimónia de entrega de 

certificados no dia 30 de Setembro de 2014. A ceri-

mónia decorreu no Salão Nobre da Santa Casa da 

Misericórdia de Resende e contou com a presença 

do Sr. Provedor, Dr. José Dias Gabriel, do Sr. Vice 

Provedor, Sr. Horácio da Silva Amaral Semblano, do Sr. Eng. Óscar Rodrigues 

responsável da RRA, Consultores, Lda, da Dra. Anabela Oliveira e da Dra. Teresa Pais, estiveram ainda presentes os 

formadores e as formandas que frequentaram esta ação de formação. O senhor Provedor sublinhou que a Santa Casa 

da Misericórdia de Resende é uma instituição de natureza social e como tal estará sempre disponível para abraçar 

projetos desta natureza, assim como projetos que estejam relacionados com as tradições do concelho de Resende, co-

mo é o caso da chapelaria, das cavacas de Resende, da cestaria e do trabalho em barro, tendo já em funcionamento na 

Santa Casa, uma Oficina de Artesanato que comercializa com a “Marca Misericórdia” os produtos de excelência do 

nosso concelho. O senhor Provedor sublinhou ainda que esta ação se promoveu com o objetivo de capacitar os for-

mandos para desenvolver atividades nestas áreas e promover a sua em-

pregabilidade. 

 

A Diretora Delegada e Responsável  pela Formação, 

Dra. Arminda Zita Ramos 

 

        

A PALAVRA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL 
 

NATAL 
ONTEM, HOJE, SEMPRE! 

 

Chegamos a Dezembro, o primeiro, pardo e muito frio mês de Inverno. 

As variações do clima e o tamanho dos dias convidam-nos a entrar para dentro e a fi-

car em casa. As praias estão longe do pensamento e os campos longe das preocupações.  

Segundo os cálculos, foi neste mês assim que Deus resolveu aproximar-se mais de nós, a 

ver se iluminava mais os nossos dias, a ver se aquecia melhor os nossos corações. 

“O Filho de Deus encarnou e habitou entre nós”!  

“No meio de nós construiu a Sua tenda!” 

Jesus foi a melhor prenda de Deus ao Homem! Jesus foi a 

maior prova do Seu Amor a todos! 

Celebrar Natal é celebrar essa Vinda! 

Celebrar Natal é agradecer esse Amor! 

É dentro de Casa que devemos celebrar o Natal: no altar da 

família. 

É dentro da Igreja que devemos cantar o Natal: no altar da 

Missa. 

É dentro de nós que devemos rezar o Natal: no altar da Alma, no berço do Coração.  

Natal sem Fé, sem Oração, sem Missa, é natal pagão! Não é Natal nenhum! 

Consoada em casa, missa na igreja, oração no coração! E Comunhão também! Isso é 

que é! É assim que O encontramos como os Pastores. É assim que O adoramos como os 

Magos. É assim que O recebemos como Maria, Sua querida e santa Mãe.  

O passado não passou! Deus continua a vir! Jesus continua a nascer: naqueles que O 

acolhem com Amor, com Gratidão, com Humildade, encantados com a Sua ternura de 

Criança que abre os braços.  

Deixemo-nos encantar pela magia do Seu Rosto nos presépios!  

Adoremo-Lo e beijemo-Lo na Santa Missa de Natal e na Santa Missa de cada Domingo, 

ao longo do ano todo. 

Namoremos a sua Amizade com cânticos, palavras, gestos e sentimentos! 

Amemo-Lo na pessoa dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos maridos, das nossas 

esposas, dos nossos filhos.  

Cuidemos d’Ele na pessoa de todos os pobres, idosos, doentes e abandonados! 

Deixemo-nos de celebrações pagãs - sem Fé, sem Oração e sem Amor - que nada têm a 

ver com o nascimento de Jesus, não têm razão nem sentido, e são apenas máscaras de 

simpatia, disfarces de amizade, corridas ao consumo, fogos fátuos de festa e de alegria. 
 

NATAL FELIZ PARA TODOS OS LEITORES: NA FAMÍLIA, NA IGREJA, NO CORAÇÃO! 
 

O Presidente da Assembleia Geral da Irmandade, 

Pe. Dr. Joaquim Correia Duarte 
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 No dia 20 de Novembro, as crianças da cre-

che e do jardim infantil participaram com os 

seus familiares e as educadoras no “dia naci-

onal do pijama”. 

 No dia 22 de Novembro realizou-se a reu-

nião da Assembleia Geral de Irmãos, onde 

foram aprovados os documentos do plano de 

atividades para 2015, assim como o plano 

plurianual de investimentos na vigência do 

Quadro Comunitário “Portugal 2020” e o or-

çamento para o ano económico de 2015. 

 No dia 30 de Novembro, realizou-se “o Jubi-

leu das Almas”, com a presença dos sacerdo-

tes do concelho, todos os utentes, alguns fa-

miliares , trabalhadores da instituição todos 

juntos em orações pelas almas dos benfeito-

res e utentes falecidos. 

 No dia 13 de Dezembro, realizar-se-á a elei-

ção dos novos corpos sociais para o mandato 

social que se inicia na primeira quinzena de 

Janeiro de 2015 e pelo período de 4 anos. 

 No dia 19 de Dezembro realizar-se-á a Festa 

de Natal das crianças da creche e jardim in-

fantil. 

 No dia 22 de Dezembro realizar-se-á a Ceia 

de Natal de todos os utentes, com a presença 

dos corpos sociais, dos trabalhadores e con-

vidados.  

 

O Vice Provedor , 

Horácio Semblano 

Misericórdia é Notícia 
 

 O nosso sítio na Internet, o endereço eletrónico e 

o facebook: 

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

Facebook.com/MisericordiaDeResende  

 A Mesa Administrativa reuniu com regularida-

de e fez a gestão de recursos humanos, materi-

ais e económicos e deliberou sobre assuntos de 

interesse para a Instituição da Santa Casa. 

 Realizou-se na Santa Casa da Misericórdia de 

Resende, o curso de Controlo de Infeção—

Nível I, organizado pelo GMS (Grupo Miseri-

córdia Saúde), nos dias 08 e 09 de Setembro. 

Este curso, contou com a presença de elementos 

das equipas técnicas da UCC das Santa Casas 

da Misericórdia de Resende , Tarouca, Peso da 

Régua, Marco de Canavezes, Amarante e Cin-

fães. 

 No dia 14 de Setembro, numa organização do 

Município de Resende, rumaram a Fátima e à 

Batalha, os Idosos desta casa, em mais uma edi-

ção do Passeio Sénior.  

 4 elementos da equipa técnica da Santa Casa,  

frequentaram o curso de “Demências: Estraté-

gias de Intervenção” realizado na Santa Casa 

da Misericórdia do Peso da Régua, nos dias 26 e 

27 de Setembro, organizado pelo GMS.  

 Comemorou-se no dia 01 de Outubro, no Salão 

nobre da Santa Casa, o dia Mundial do Idoso.  

 Realizou-se no dia 11 de Novembro, o nosso 

Magusto. Foi um momento de grande animação 

e inter-relacionamento . 

Equipa Multidisciplinar do Protocolo de RSI  

 Santa Casa da Misericórdia de Resende 
 A Equipa Multidisciplinar da Santa Casa da Misericórdia de Resende iniciou no passado mês de Agosto um Gru-

po de Promoção de Competência Parentais dirigida a famílias monoparentais, beneficiárias da prestação de Rendi-

mento social de Inserção. Pretende menos realizar um conjunto de atividades educativas e de suporte que ajudem a 

mães a compreenderem as suas própria necessidades, pessoais, emocionais, psicológicas, físicas e sociais e a dos seus 

filhos. Procuram ainda promover qualidade das relações entre ele bem como aumentar a consciência/compreensão 

relativamente a valores, atitudes e práticas parentais educativas. 

Seleção do Grupo 

No âmbito do acompanhamento e avaliação do diagnóstico familiar foram selecionada 

doze beneficiárias da medida de RSI, com menores (entre os 2 anos – 12 anos) a cargo, 

com dificuldades na prática de uma parentalidade positiva. Pretende-se que o grupo seja 

fechado, isto é, não é permitida a entrada de novos elementos, o que irá possibilitar uma 

evolução homogénea. 

Objetivos gerais 

- Promover a qualidade de práticas parentais de educação; contribuir para uma parentali-

dade responsável, e promover o bem-estar. 

Objetivos específicos 

- Proporcionar a participação ativa; promover a troca de experiências; perceber as principais dificuldades como educa-

dores; fortalecer a relação entre pais / crianças; promover competências parentais positivas; encorajar a definição de 

regra claras e imposição de limites, e promover o uso de estratégias disciplinares. 

Metodologia 

Princípios da participação ativa, discussão de tema, reflexão, 

dinâmicas de grupo, partindo da experiência como pais. 

Planificação 

Estão definidas oito sessões, onde serão abordados os temas: 

- A Família; Educar; Estilos Parentais; Resolução de Proble-

mas; Comunicação; Gestão Emocional; Regras e Limites; 

Negligência, e Treino de estratégias de disciplina positiva. 

Horário e local 

As sessões são realizadas nas instalações da Equipa Multidisciplinar da Santa Casa da Misericórdia de Resende, onde 

serão realizados três encontros por mês das 9:30 às 11 horas. 

As Técnicas:  

Dra. Ana Balça; Dra. Marta Monteiro; Dra. Vera Pinto 
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 A Santa Casa da Misericórdia de Resende, neste ano de 2014, voltou a organizar o seu passeio 

anual. No dia 30 de agosto, brindou os seus utentes, com uma viagem ao Santuário da Nossa Senho-

ra da Lapa, na vila de Sernancelhe, terras de Aquilino Ribeiro.   

 Iniciámos a nossa viagem às 9:00 horas, um pouco depois da hora marcada mas os utentes, tra-

balhadores e membros da Mesa Administrativa, revelaram-se, desde cedo, bem-dispostos e dinâmi-

cos. A rota seguiu pelos caminhos de Castro Daire, Vila Nova de Paiva e, por volta das 11:00 horas 

chegamos ao Santuário. Já no recinto, todos nos deslocamos para visitar e passar na famosa pedra 

do Santuário. Fomos ainda, brindados com uma apresentação do espaço e da história deste Santuá-

rio, feita pelo Sr. Provedor Dr. José Dias Gabriel.  

 No final da visita, esperava-nos um apetitoso almoço preparado pelas nossas cozinheiras, desde 

já um bem-hajam a todas, por prepararem esse magnífico manjar que nos deliciou a todos. Por volta 

das 15:00 horas, saímos em direção a Lamego, pelo caminho fizemos uma paragem no Santuário de 

São Torcato, em Moimenta da Beira, para uma pequena visita a esse local que poucos conheciam.  

 Esta breve paragem, acabou por se tornar numa boa surpresa para todos, tal era a beleza do 

local. Fizemos o nosso lanche por terras de Tarouca onde, mais uma vez, nos juntamos à volta da 

mesa e, como não podia deixar de ser, não faltou o famoso bacalhau frito. 

  A última paragem foi mais uma vez num lindo Santuário, desta feita no de Nossa Senhora dos 

Remédios, em Lamego. Por volta das 19:00 horas, regressámos a casa com o mesmo entusiasmo com 

que saímos. Ficou a promessa, por parte do Sr. Provedor, que a experiência seria para repetir no 

próximo ano. 

 

A Equipa de Animação 

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

CONVOCATÓRIA 
 
 

 Padre Dr. Joaquim Correia Duarte, Presidente da Assembleia Geral da Irmandade da Santa Casa da Miseri-

córdia de Resende, no uso das suas competências estatutárias, nos termos do disposto no artigo 23º, conjugado a 

alínea a), do ponto 2, do artigo 22.º, do “COMPROMISSO” (Estatutos) e, do artigo 7º do Regulamento Eleitoral, 

convoca a Assembleia Geral Eleitoral de Irmãos, para uma reunião ordinária, a realizar no dia 13/12/2014, pelo 

período das 14:00h às 17:00h, no Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia de Resende, sito no Edifício do Lar 

de Idosos, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto único: 

Eleição da Mesa da Assembleia Geral, da Mesa Administrativa e do Conselho Fiscal/Definitório para o 

mandato social que se iniciará em Janeiro de 2015. 

Serviços Administrativos da Santa Casa da Misericórdia de Resende, 24 de Novembro de 2014. 

 

O Presidente da Assembleia Geral, 

__________________________ 

(Pe. Dr. Joaquim Correia Duarte) 

OBSERVAÇÕES 
  

Chama-se a atenção para o estabelecido no nº 1, do artigo 24º do Compromisso, que prevê o início da reunião 

meia hora mais tarde, no caso de, à hora marcada, não estar presente a maioria dos Irmãos. 

O ato eleitoral processar-se-á ininterruptamente no indicado período/horário das 14:00h às 17:00h em sistema 

de urna aberta. 

A relação eleitoral dos irmãos (caderno eleitoral), depois de devidamente elaborada e aprovada pela Mesa Ad-

ministrativa, nos termos do artigo 4º, do Regulamento Eleitoral, está afixada nos Serviços Administrativos Centrais 

da Instituição, sitos no Rés do Chão do Edifício do Lar Hotel Dr. José Dias Gabriel, a partir do dia 20 de Novembro 

de 2014. 

As listas concorrentes têm de dar entrada nos Serviços Administrativos Centrais, até às 17:30h do dia 03 de 

Dezembro de 2014, devendo conter os nomes completos dos irmãos efetivos e suplentes, com aceitação expressa dos 

mesmos, mediante assinatura de cada irmão candidato. 

Só têm direito a voto os irmãos admitidos, há mais de um ano, que tenham as quotas em dia e não se encon-

trem suspensos, nos termos do artigo 3.º, do Regulamento Eleitoral. Se algum irmão tiver as quotas em atraso, pode 

pô-las em dia e regularizar a situação, até ao momento da votação e comprove, no ato de votar, nos termos do arti-

go 4.º do Regulamento Eleitoral. 

Os irmãos comprovadamente impossibilitados de estar presentes podem fazer-se representar no ato da votação 

por outro irmão, mediante procuração especial ou carta procuração, não podendo cada irmão representar mais do 

que um irmão, nos termos do artigo 19.º do Regulamento Eleitoral. 

É também permitido o voto por correspondência que dê entrada nos Serviços Administrativos Centrais, até ao 

dia do ato eleitoral em boletim de voto previamente emitido pelos Serviços e no qual o mesmo possa expressar fiel-

mente o sentido de voto. O voto deve ser encerrado num envelope em branco, que por sua vez, é colocado num se-

gundo envelope fechado dirigido ao Presidente da Assembleia Geral com a identificação do irmão remetente e 

acompanhado de uma cópia do documento de identificação do irmão e de texto que refira o fim a que se destina, 

com assinatura reconhecida notarialmente, nos termos do artigo 20.º do Regulamento Eleitoral. 

 Todos os Irmãos que venham votar devem procurar trazer consigo o seu “Cartão de Irmão”. 

Após a contagem e apuramento dos votos, os resultados da eleição serão proclamados de imediato, nos termos 

do artigo 22.º do Regulamento Eleitoral. 
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A RNCCI surge, em 2006, com objetivo de criar uma nova resposta em termos de cuidados de saúde e sociais, 

que vão desde a alta hospitalar até ao domicílio do utente, garantindo a continuidade do seu tratamento, recuperação 

funcional e reinserção em unidades de internamento, alternativas ao hospital,  e em casa.  

Inserida na RNCC, encontra-se a Unidade de Longa Duração e Manutenção (ULDM) de Resende, em funci-

onamento desde 2006, no 1º piso do Edifício do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Resende. Trata-se de 

uma valência com vaga para 10 utentes, comparticipadas pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Solidarieda-

de Social. Esta resposta consiste na prestação de apoio social e cuidados de saúde de manutenção em regime de in-

ternamento de longa duração e manutenção a pessoas com diferentes níveis de dependência e que não reúnam condi-

ções para serem cuidadas no domicílio, independentemente da sua idade.  

Os Cuidados Continuados de Longa Duração têm como objetivo a recuperação global da pessoa, promovendo 

a sua autonomia e preparando-a a si e à sua família para o regresso a casa, após a alta. Proporcionam-se cuidados 

que previnam e retardem o agravamento da situação de dependência, por um 

período de tempo indeterminado, conforme sejam as necessidades do utente. 

Esta Unidade pode proporcionar também o internamento por período pré-

definido para situações decorrentes de dificuldades de apoio familiar ou neces-

sidade de descanso do principal cuidador. É também uma forma de prestar 

apoio às famílias cuidadoras, no sentido de se melhor adaptarem e aprenderem a 

cuidar do seu familiar com o acompanhamento de uma Equipa Multidisciplinar. 

Os cuidados a prestar na Unidade destinam-se, fundamentalmente, à reabilitação de longa duração, manutenção 

e apoio social. Nesse sentido, assegura a prestação, designadamente, dos seguintes serviços: 

 Cuidados Médicos; 

 Cuidados de enfermagem permanentes; 

 Prescrição e administração de fármacos; 

 Cuidados de fisiatria/fisioterapia/psicomotricidade; 

 Apoio psicossocial; 

 Serviços de alimentação, hotelaria e higiene pessoal; 

 Apoio no desempenho e estimulação para as Atividades de Vida Diárias 

(AVD’s) 

 Animação sociocultural; 

 Avaliação interdisciplinar e contínua das necessidades do utente. 

  

No passado dia 1 de Outubro de 2014, a Santa Casa da Misericórdia de 

Resende, premiou os seus idosos com um dia preenchido de atividades. A 

manhã deste dia, foi dedicada à importância da atividade física na terceira 

idade, contando com a parceria do Espalha Animação. 

A professora Dalila elucidou os nossos idosos e colaboradores para as 

vantagens e desvantagens da prática de exercício físico, realçando que a 

idade não era uma limitação. Posteriormente, dividiu os idosos em depen-

dentes/independentes e realizou várias atividades de ginástica, consoante 

o desempenho funcional, sendo surpreendente a taxa de participação dos idosos. 

O almoço foi realizado no refeitório do Lar de Idosos, “a famosa 

Feijoada” foi o prato que juntou à mesa todos os participantes, os 

membros da Mesa Administrativa, os idosos e os colaboradores de 

todas as valências. Após o mesmo, a comemoração  continuou com a 

atuação do Dr. Rui Assembleia, que abrilhantou esta festa com a sua 

música de bailarico, seguindo-se o  Grupo de Cantares da nossa insti-

tuição, orientado pelo Sr. Horácio Semblano, Vice-Provedor, que deli-

ciou todos com as músicas 

tradicionais portuguesas. Por último,  atuou um Grupo de Concertinas de 

Cárquere, formado por três raparigas e um rapaz, que surpreenderam com 

a sua destreza manual. 

O término da festa contou com o discurso do Provedor, Dr. José Dias Ga-

briel, com a oferta de uma moldura decorativa a cada idoso, realizada pelo 

Lar Residencial com um delicioso lanche.  

Pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Misericórdia de Resende, festeja esta data comemorativa com 

muito entusiasmo, agradecendo assim a colaboração e empenho de todos os colaboradores e técnicos. 

 

A Equipa de Animação, 

Dr. Tiago Almeida, Dra. Carina Moura e 

Prof. Isabel Mendes 
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 No passado mês de Outubro, a Santa Casa da Misericórdia de Resende colocou ao serviço dos 

Resendenses, a sua Unidade Móvel de Saúde. Esta Unidade Móvel, que conta com a presença de 

uma Enfermeira e de uma Técnica, percorreu todas as freguesias do Concelho, com o objetivo de le-

var até à população um conjunto de cuidados de saúde que permitem a monitorização de parâmetros 

como a glicemia, o colesterol e a tensão arterial. 

 Foram também realizadas outras intervenções, como aplicação de injetáveis, colocação de pensos 

e algaliações, intervenções que são realizadas diretamente na Unidade Móvel, que está registada e 

licenciada pela Entidade Reguladora da Saúde e que está devidamente prepa-

rada para a realização deste tipo de intervenção. 

 

 

 

 

 

 Os serviços prestados são serviços de qualidade, tendo em conta as melhores práticas profissio-

nais, constituindo-se esta Unidade Móvel de Saúde como uma resposta de proximidade, principal-

mente para as populações mais isoladas do Concelho. 

 A simpatia com que a equipa da Unidade Móvel foi recebida pelas populações motiva a Santa Ca-

sa da Misericórdia de Resende a continuar a proporcionar serviços que atendam às reais necessida-

des dos Resendenses. 

 Vamos continuar com este projeto, garantindo a visita a todas as freguesias. E temos novidades 

para o próximo ano, com a disponibilização de serviços adicionais na Unidade Móvel de Saúde da 

Santa Casa da Misericórdia de Resende!  

O Diretor de Serviço da Área da Saúde, 

Dr. Pedro Lima 

 

Equipa técnica da Unidade: 

A Unidade de Internamento de Longa Duração e 

Manutenção tem à disposição dos seus utentes uma 

Equipa Multidisciplinar devidamente formada, para dar 

resposta às necessidades identificadas. Esta é constituí-

da pelos seguintes profissionais: 

 Diretora Técnica/Enfermeira; 

 Diretor Clínico/Médico de Clínica Geral e Familiar; 

 Médicos Fisiatras;  

 Técnica superior de Serviço Social; 

 Enfermeiros; 

 Fisioterapeutas; 

 Psicomotricista;  

 Terapeuta da Fala; 

 Psicóloga; 

 Nutricionista; 

 Equipa de Animação; 

 Ajudantes de Lar e Trabalhadores Auxiliares de Ser-

viços Gerais 

 Administrativos. 

Conjuntamente, estes profissionais asseguram a presta-

ção de cuidados 24 horas por dia, todos os dias da se-

mana. 

A referenciação para a Unidade de Cuidados Conti-

nuados de Longa Duração e Manutenção de Resende 

pode ser feita através de duas formas:  

- Se estiver no domicílio: contactar o centro de saú-

de da área de residência (médico de família, enfermeiro 

e/ou assistente social), onde é preenchida e posterior-

mente enviada proposta de admissão para uma RNCCI.  

- Se estiver internado num hospital do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS): contactar o serviço onde 

está internado ou a Equipa de Gestão de Altas do Hos-

pital (EGA) que fará a referenciação para a RNCCI.;  

Seja numa situação ou noutra, será feita a referencia-

ção do processo do utente para a Equipa Coordenadora 

Local (ECL) da área de domicílio do utente, que vai 

fazer a verificação dos requisitos de ingresso. A escolha 

da Unidade terá em conta a tipologia de Unidade de 

Cuidados Continuados que mais se adequa às necessi-

dades do utente (Curta Duração, Média Duração, Longa 

Duração ou Cuidados Paliativos), bem como a prefe-

rência da família, nomeadamente a aproximação à resi-

dência. O utente/família pode escolher até três unidades 

pela sua ordem de preferência. Quando as unidades es-

colhidas não apresentam vaga, o utente para ingressar 

na RNCCI, pode ser admitido na região limítrofe mais 

próxima da área de domicílio e, posteriormente, pode 

solicitar transferência para proximidade. 

A Diretora Técnica da UCC , 

Enf. Clara Loureiro  

 No âmbito da comemoração do Dia 

Mundial da Alimentação, no dia 16 de 

Outubro, realizamos com as crianças 

na Creche, algumas atividades alusivas 

ao tema. Para a realização das mes-

mas, e por ser um dia diferente tive-

mos a colaboração dos encarregados 

de educação na elaboração de um pla-

card para a entrada, sobre os alimentos 

saudáveis e não saudáveis. Os pais dos 

nossos pequeninos aderiram com gran-

de empenho e o placard, no final do 

dia, estava muito colorido e bastante 

engraçado. As crianças tiveram ainda, 

para além de outras atividades, a opor-

tunidade, juntamente com a nutricio-

nista da instituição, a dietista estagiária 

e nós educadoras, de participarem na 

confeção de bolachinhas de Limão que 

no fim do dia levaram para casa. Foi 

um dia diferente e bastante divertido e 

os nossos meninos adoraram “por a 

mão na massa” . 

 

 

 

 

 

 

As Educadoras, 

 

 Patrícia Pereira  

 Sandra Campêlo 
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