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A o longo dos anos a nossa Instituição foi servida por um conjunto de Homens, de uma forma altruísta, onde procuraram encontrar as melhores decisões e realizações a cada momento. Os que me antecederam, e foram dezoito, merecem, hoje aqui, o meu respeito, o meu elogio e a minha admiração. Se aqui chegámos e encontrámos a “Obra” alguém a edificou, e como hoje, “ con-tra ventos e marés”. São estes, entre outros, que nos permitem reflexões e nos transmitem sentimen-tos. A nossa vida em comum, desde o princípio do Século XX,  e na nossa terra, esteve sempre ligada à Santa Casa da Misericórdia, como elemento aglutinador ao servi-ço das causas mais nobres. Hoje, como ontem, é do serviço às causas e às suas Catorze Obras, que nos temos que reter, interpretá-las e dar corpo aos seus princípios fundamentais. Releio sempre com agrado, um pequeno texto do livro “Campinos , a alma do Ribatejo” que aqui reproduzo: “Num Mundo onde quase tudo perde o direito à permanência, onde o Ter desti-tui o Ser e a vida regida por uma máquina de tempo acelerada, raros são os modos ancestrais que conseguem sobreviver”. Sobreviver tem sido o modo como as Misericórdias Portuguesas, têm vivido ao longo de mais de quinhentos anos desde a sua fundação. Se recuarmos, vamos encontrar nelas o espírito de serviço aos outros nas suas diversas formas. As Santas Casas das Misericórdias foram a primeira Rede de Apoio Social no nosso País, e ainda hoje, continuam a desenvolver um papel char-neira nos cuidados que prestam. Acabo como comecei, homenagear os que me antecederam, e a melhor forma de gratidão é evocar os seus nomes e os anos que dedicaram à Irmandade, não esquecendo as equipas que os acompanharam; ninguém faz nada sozinho!          Provedor         Armando Jorge de Carvalho 
Nesta Edição: “Servir mais do que ser servido” 2 Os nossos  Provedores 3 (In)formação é poder... 4 Alzheimer 5 Deficiência 6 Ouvir o clamor do pobre 9 A Beleza não tem idade 10 Animação de  Idosos 12 Oficina de Leitura 17 Campus de Saúde  19  Instituição; sustentabilidade   20 Boas Festas 20 
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A  Misericórdia pretende seguir um novo rumo!...O rumo do sucesso profissional dos seus trabalha-dores e colaboradores, e como? Investindo no conhecimento, definindo e programando acções de formação que vão ao encontro das necessidades dos seus trabalhadores e das carências de “saber institucional”!... Numa atitude de prevenção, e porque este deve ser o pensamento estratégico desta Misericórdia, iniciou-se um breve programa formativo, já referido noutro artigo do Boletim Informativo n.º 6, com a realização de uma acção subordinada à “Prevenção da Violência Institucional”. Actualmente, e encontrando-se a Instituição a realizar algumas adaptações com vista à implementação das Medidas de Auto-Protecção, os seus trabalhadores têm vindo a frequentar acções de formação subordina-das aos temas de “Primeiros Socorros” e “Medidas de Combate a Incêndios”. Com a frequência destas acções, pretende-se depois concluir o processo com a realização de dois simulacros (de âmbito legal), com vista a assegurar de que em caso de emergência, de certa forma, vamos “saber” como reagir/actuar. Sendo de caractér obrigatório para todas as entidades, o processo de implementação das Medidas de Autoprotec-ção não é estanque, é continuum, e por isso carece de constante treino para os métodos e técnicas de actua-ção. Por isso e muito mais, a Formação é um objectivo a atingir no ano que se avizinha próximo, prevendo-se des-ta forma, a realização de mais acções formativas subordinadas aos seguintes temas: - Segurança Alimentar (HACCP); - Cuidados na Alimentação e Hidratação da Pessoa Idosa; - Cuidados de Higiene à Pessoa Idosa; - Saúde Mental na Pessoa Idosa - Demências; - Ética e Deontologia Profissional; - Prevenção da Violência Institucional; - Condução Defensiva; - Gestão de Conflitos, entre outras… A Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira quer seguir em frente, mesmo quando confrontada com obstáculos, e por isso, está consciente que só o vai conseguir apostando na valorização das competências dos seus trabalhadores e colaboradores. Pretende reconstruir uma equipa sabiamente preparada e flexível para as adversidades. Lembrem-se: (In)formação é poder, para melhor compreender e assim melhor fazer!...                              Sónia Salvado                                                                                         Directora Técnica 
(In)formação é poder,  para melhor  compreender e assim melhor fazer!... 
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Alzheimer...temos que estar juntos...só assim faz sentido!         Q uando ouvimos falar na palavra demência, surge dentro de nós uma inquietação, uma ansiedade, uma angústia… Talvez porque cada um de nós conhece alguém que trava essa maldita batalha… Facto é, que por muito que nos custe aceitar, é uma palavra que vai estar cada vez mais presente nas nossas vidas… Para quem gosta de números e estatísticas, fique a saber que a cada 3 segundos é diagnosticado 1 novo caso de demência no mundo, o que significa o aparecimento de cerca de 10 milhões de novos casos por ano. Actualmente, através de estudos efec-tuados pela OCDE, estima-se que temos cerca de 47,5 milhões de pessoas com demência. Mas ainda mais assustador, é que em 2050 esse número triplica, passando a atingir 135,5 milhões de pessoas. Segundo os investigadores, cerca de 60% a 70% dos diagnósticos de demência correspondem a Alzheimer. O primeiro caso diagnosticado como doença de Alzheimer, foi registado em 1901, pelo médico psiquiatra Alois Alzheimer, a uma senhora alemã com 51 anos. Nessa altura o tratamento da doença consistia em banhos tépidos, sestas e refeições leves à noite. Desde então, alguns avanços têm sido feitos, mas infeliz-mente falta o principal, descobrir a cura… O Alzheimer tem um efeito devastador, tanto na vida do doente, como na vida de quem está próximo e cui-da. A perda de memória, de capacidade intelectual, de raciocínio, de competências sociais, e as sucessivas alterações de humor e comportamento, são os principais sintomas da demência.  E como é que se lida com tudo isto? Quem é que está preparado para isto? Simplesmente não se está… Temos que aprender, temos que ouvir, temos que partilhar experiências, mas principalmente, temos que estar juntos… Só assim faz sentido…                 Sara Soares      Técnica de Serviço Social Fotografia: Sandra Ventura 
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 Deficiência  Desigualdades Sociais/Custos Sociais  Ao abordar a temática das desigualdades sociais em saúde, assumindo que, o princípio da igualdade será algo a atingir assim como os princípios da equidade, havendo a perceção da existência de deficits quanto à sua aplicabilidade e neste particular na saúde.  Neste entendimento, a existência de desigualdades de direitos, os princípios de desenvolvimento e conse-quente realidade socioeconómica, a distribuição da riqueza e os aspetos culturais tem influência relevante na doença e na saúde.  Procuraremos refletir acerca desta problemática com recurso a teorias e perspetivas diferentes no que se refere aos direitos e princípios da equidade, com o objetivo de identificar da existência de desigualdades na saúde onde serão ainda mais significativas quando se fala de deficiências.  Iremos concluir que de facto, as classes mais desfavorecidas apresentam maiores dificuldades na aborda-gem da doença e consequente tratamento por forma a recuperar a saúde. Aqueles que são portadores de deficiências apresentam problemas de maior intensidade, onde, a sociedade se comporta como um meca-nismo opressor e de exclusão social, situação a exigir um combate urgente e eficaz.  Palavras-chave: Desigualdades, saúde, equidade, sociedade, deficiência, exclusão.   Sociedade, desenvolvimento, desigualdades, equidade e saúde   Quando se fala de equidade, a questão da ética está inevitavelmente presente dado que, são elementos que andam de mãos dadas porque se referem ao comportamento e aplicabilidade do conceito de justiça social. Não havendo equidade na distribuição dos vários recursos materiais, (ex. rendimento) e simbólicos, (ex. prestigio e reconhecimento) os valores relativos à liberdade e igualdade de oportunidades apresentam deficits de grande envergadura pondo em causa a liberdade e os direitos sociais dos indivíduos.   A questão do desenvolvimento apresenta-se como elemento chave no combate às desigualdades e neste particular da saúde não foge a regra. O desenvolvimento será então crucial na construção de sociedades mais justas, contudo, o conceito terá de se desenvolver para além de uma ideia economicista e apresentar outra visão onde o económico se junte à condição humana, ao bem-estar, de combate ao atraso social, à pobreza e desigualdades.   O desenvolvimento assente na preocupação social poderá então conduzir a uma maior justiça onde se procure reduzir as desigualdades sociais promovendo o bem-estar e a saúde.   Temática de grande importância a desigualdade e justiça social tem sido objeto das mais variadas aborda-gens.    
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Rosseau faz uma abordagem distinguindo doenças naturais e doenças desenvolvidas onde este considera que a questão das doenças do homem tem uma relação direta com a história das sociedades.   A questão da igualdade dos direitos que tem vindo a ser comprometidos face as sucessivas alterações verifi-cadas na lei, a gratuitidade e acesso aos cuidados de saúde são cada vez mais caros para o cidadão.   Focalizando o assunto na questão nacional, as orientações ou opções políticas da última década tem posto em causa direitos sociais dos cidadãos. No domínio da saúde verificamos dificuldades no acesso à saúde por parte do cidadão comum, os mais desfavorecidos são os mais penalizados incapazes de fazer frente a uma tendência de privatização dos cuidados de saúde.  Nesta perspetiva levanta-se a questão de dúvida quanto ao princípio da equidade em saúde face aos múlti-plos riscos sociais de desigualdade onde também a cidadania é questionável.  Em toda esta problemática da saúde e doença é evidente que existe uma correlação entre a desigualdade de meios e desigualdades de tratamento. Desigualdades na relação entre desenvolvimento e riqueza, saúde e justiça social põe objetivamente em causa os sistemas e esquemas de saúde obrigando a que se repense as políticas.  Quanto maior a pobreza mais vulnerável será cada individuo por mais que exista intenções de solidariedade e conforto, de estabelecimento e funcionamento em rede de cadeias solidarias. Ser solidário é importante mas não resolve a pobreza nem origina trabalho.    Deficiência, exclusão e saúde   Foquei anteriormente a questão da solidariedade sendo que a mesma é de grande importância fazendo par-te da nossa vivência em sociedade. Contudo por mais solidário que se seja, a questão da justiça, da equida-de, da distribuição dos recursos, da igualdade de oportunidades e da cidadania não será resolvida só com o espirito solidário de cada um de nós.  Ser então solidário é importante, mas ainda mais, será a responsabilização de toda a sociedade no sentido de olhar a deficiência como algo “normal”, de se construir uma visão global onde se conceba o problema da deficiência como sendo de toda a sociedade.  A concetualização acerca desta temática tem sido rica, e, com o contributo e intervenção de movimentos organizados da comunidade deficiente tem-se verificado evolução significativa na abordagem do problema. É fundamental, urgente até, identificar os caminhos emancipadores como forma de combate à discriminação e exclusão.   Independentemente de todos os aspetos concetuais acerca da doença e da deficiência, é notória uma preo-cupação cada vez maior das várias organizações tanto nacionais como internacionais no sentido de se dar um novo impulso às políticas da saúde e consequentemente à deficiência, entrando-se nos caminhos da pre-venção procurando “aliviar” a medicina curativa. Será da maior importância sair do modelo médico que não toma em linha de conta os aspetos sociais, preconiza-se um modelo social de deficiência.  No caso português, de referir aquilo que se enuncia na Constituição da Republica e na subsequente produ-ção legislativa em relação a esta temática. Em todo este processo tem havido avanços e recuos, aliás, como se tem verificado em toda a sociedade nas mais diversas matérias. Contudo, a evidência demonstrada e con-firmada, é que o Estado – Providencia tem reflexos na vida dos cidadãos, melhor do que se verificava até meados da década setenta mas longe do que se pretende.   A deficiência é abordada numa lógica de necessidades esquecendo-se os direitos, não poderá existir políticas de saúde e deficiência onde se colocam barreiras tanto no acesso à saúde como ao trabalho e consequente inserção na sociedade, todos tem o direito de construir uma vida autónoma no gozo pleno dos direitos e cumprimento das obrigações.  
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Fazendo uso da afirmação de, Fernando Fontes (1) , onde faz referência a avanços nas políticas de deficiên-cia e no apoio às pessoas com deficiência, ainda assim, muito continua por fazer; “ (...) a vida das pessoas com deficiência continua cerceada por um conjunto de barreiras físicas, sociais e psicológicas que as impe-dem de exercer os seus direitos de cidadania (...) ”.   A deficiência constitui preocupação para diversos organismos internacionais. De referir o que consta a pg.67 do Relatório Mundial da Deficiência, onde sugere o aproveitamento das Metas do Milénio para o Desenvol-vimento como fatores motivadores para a melhoria e apoio na disponibilização de assistência médica onde refere quatro aspetos fundamentais:   Acessibilidade, acabar com a descriminação nos acessos serviços saúde, assistência médica, etc.; Disponibili-dade, níveis dignos nos padrões de assistência médica, Facilidade de Acesso; disponibilizar os meios próximo das comunidades onde vivem deficientes; Qualidade; garantir por parte dos profissionais de saúde a mesma qualidade aos deficientes que dispensam aos demais.    Conclusão  Como conclusão transcrevo parte do preambulo do relatório Mundial da Deficiência escrito pelo Prof. Ste-phen Hawking, assim:  “ A deficiência não precisa ser obstáculo para o sucesso. Durante praticamente toda a minha vida adulta sofri da doença do neurônio motor. Mesmo assim, isso não me impediu de ter uma destacada carreira como astrofísico e uma vida familiar feliz... .  Os governantes de todo o mundo não podem mais negligenciar as centenas de milhões de pessoas com defi-ciência cujo acesso à saúde, reabilitação, suporte, educação e emprego tem sido negado, e que nunca tive-ram a oportunidade de brilhar”.  Do Relatório Mundial da Deficiência (2011)    Professor Stephen W Hawking                  Manuel Henrique Rodrigues           Mesário    Bibliografia  -  (1) Fontes, Fernando; Pessoas com deficiência e políticas sociais em Portu-gal: Da caridade à cidadania social. / Revista Crítica de Ciências Sociais, Nº 86 (2009)  - Relatório Mundial sobre a Deficiência / World Health Organization, The World Bank tradução Lexicus Serviços Lingüísticos. - São Paulo. / Publicado pela Organização Mundial da Saúde em 2011 sob o título World Report on Disability.  
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O corre neste Domingo (18 de Novembro) o 2º Dia Mundial dos Pobres, criado pelo Papa Francis-co (o ano passado), procurando sensibilizar todos para o drama dos mais pobres e necessitados, que de muitos modos se tem agravado nos nossos tempos. É uma questão sempre actual. No Evangelho Jesus diz: “Pobres sempre os tereis”. E de facto assim é, por mais esforços que façamos, por mais medidas que tomemos, projectos e politicas que elaboremos. Temos que cuidar uns dos outros, porque ninguém se basta a si próprio. E há momentos e situações vividas, na vida pessoal ou colectiva, que nos colocam em dependência dos outros e necessitados do seu socorro, ajuda, proximidade. Daqui nascem também a vontade, a necessidade e as formas de prestarmos auxílio uns aos outros. Olharmo-nos e sermos capazes de nos compadecermos pela debilidade, pobreza, doença, idade avançada, necessi-dades do outro é próprio do ser humano. É próprio do coração humano. Próprio de quem partilha a mesma condição, experimenta a mesma força e fraqueza, grandeza e finitude. E de quem se reconhece impotente para responder cabalmente aos seus dramas e sofrimentos, aos seus e dos outros, mas se abre ao mistério da vida e sua grandeza, que tem a sua origem e fim em Deus. Vai descobrindo que a vida não é um objecti-vo, segundo o horizonte de cada um, mas um dom precioso, único, cujo sentido é o outro e realiza-se no caminho comum e solidário, que nos leva a Deus e O acolhe connosco. A vida comum e partilhada – e não há outra – exige-nos, por vezes, pararmos, escutarmo-nos, contemplar-mo-nos, para que o urgente e imediato do nosso dia-a-dia, não impeça de podermos ser verdadeiramente pessoas e vivermos o que é importante e realmente nos convém, num compromisso de vida com o destino e bem do outro (nosso familiar, vizinho, necessitado… próximo). Diz o Papa Francisco, na mensagem para este Dia Mundial do Pobre: “Necessitamos da escuta silenciosa para reconhecer a sua voz [dos pobres]. Se nós falarmos demasiado, não conseguiremos escutá-los a eles. Muitas vezes, temo que tantas iniciativas, apesar de meritórias e necessárias, visem mais comprazer-nos a nós mesmos do que acolher verdadeiramente o clamor do pobre… Vive-se tão encurralado numa cultura do indivíduo obrigado a olhar-se ao espelho e a cuidar exageradamente de si mesmo, que se considera suficien-te um gesto de altruísmo para ficar satisfeito, sem se comprometer directamente”(nº 2).  Possamos aprender com os pobres e os seus apelos, a redescobrir a dignidade dum coração pobre, que ensina a buscar a humildade, a verdade, a sabedoria. Riquezas que o mundo não dá. “Este pobre clama e o Senhor o escuta” (Salmo 34,7). Nossa Senhora das Misericórdias – presente no meio de nós – nos ensine a prática do amor ao próximo e interceda por todos.     P. Ezequiel 
Ouvir o clamor do pobre 
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10 O meu nome é Sandra Sofia Gabriel Ventura atualmente com 41 anos. Sou natural de Lisboa no entanto vivo no Ribatejo. Estudei Receção e Atendimento mas decidi que seria a fotografia o meu caminho. Sou, portanto fotógrafa de profissão há cerca de 20 anos. Fotografei inúmeros casamentos e baptizados. Estive em várias escolas para retratar os alunos. No entanto há 5 anos a esta parte decidi dar mais ânimo à minha vida a nível profissional e iniciei um pro-jecto pioneiro em Portugal. Fotografo idosos em lares e centros de dia a nível Nacional. Comecei por apresentar a ideia às Instituições e tive alguma aceitação. No entanto depois de ter sido convi-dada pela estação de televisão SIC a falar sobre este projecto a procura pela actividade foi imensa. Deixei de o fazer apenas perto da minha zona de residência passando a deslocar-me a nível Nacional. Faço-o com imenso prazer! Dou um pouco de mim mas recebo muito mais. Aprendi a valorizar pequenos pormenores da vida. Aprendi que temos que ser felizes enquanto consegui-mos.         Sandra Ventura Biografia da Fotógrafa Sandra Ventura  N o passado dia 01 de Outubro, festejámos o Dia Internacional do Idoso com duas  Exposições Fotográficas, uma em cada ERPI, de forma a elevar a beleza dos nossos Idosos e provar que a beleza não tem idade, e não é que conseguimos?!!! Estas Exposições  continham lindas fotografias dos nossos Idosos realizadas pela Fotógrafa Sandra Ventura, uma excelente profissional que se dedica a fotografar a Terceira Idade.  Foram três dias de um excelente alarido  com a presença  das Formandas e Formadores  dos Cursos de Cabeleireiro e Estética do IEFP—Serviço de  Formação Profissional  de Alverca, que vieram voluntariamente embelezar os nossos Idosos. Como testemunha da importância desta Actividade quero manifestar o meu agradecimento a todos os par-ticipantes, o carinho, a compreensão, o profissionalismo e a ajuda que me deram a organizar tudo. A elevação da autoestima de cada um ao ver-se tão bonito, o interesse dos familiares, as observações posi-tivas das pessoas que os rodeiam foram fantásticas!  Parabéns meus Amigos pelo sucesso desta nossa Actividade e principalmente por serem tão bonitos!                                                                                                                       Susana Real                                                                                                          Animadora Sociocultural 

  A BELEZA NÃO TEM IDADE 
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O A  planificação de Actividades pressupõe a apropriação do Idoso no envolvimento em Activida-des que lhe dêem prazer e satisfação pessoal na sua realização, motivando-o à participação e consciencialização do seu contributo para a concretização das Actividades propostas. Neste sentido, a plani-ficação das Actividades Socioculturais dividir-se-à em três vertentes: as Actividades Rotineiras, as Activida-des Comemorativas e as Actividades Esporádicas. As primeiras são referentes às Actividades habituais, que se realizam  no quotidiano da Instituição, incluindo também as que são mensais. As segundas são as que se realizam em datas comemorativas, tipo eventos anuais. As terceiras, tal como o nome indica, acontecem ocasionalmente.  Com o objectivo de promover a melhoria da qualidade de vida dos nossos Idosos , estimulando fisicamen-te /cognitivamente  e  promovendo o envelhecimento activo e a criação de objectivos de vida  realizámos várias Actividades; eis alguns exemplos:  Celebração da Primavera—Aulas de Yoga com  a  Professora Rute  Queiroz Actividade Comemorativa 
 Animação de Idosos  Actividades programadas no PADP  (Plano  de Actividades de Desenvolvimento Pessoal) 
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Culinária—Preparação dos Doces da Páscoa  Actividade Comemorativa Oficinas de Leitura—Actividade Rotineira Parceria com  a Associação de Cultura  “ Palavra Cantada” Festa da Flor —Actividade Comemorativa organizada pela CMAI (Comissão Municipal de Apoio a Idosos) Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 29º Aniversário  da ERPI n.º 1                                 Baile com o conjunto “ Flor de Chá” Actividade Comemorativa Celebração do Verão—Passeio no Tejo no  Barco Varino—Actividade Comemorativa 
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Passerelle D’Ouro—Actividade Comemorativa organizada pela CMAI  (Comissão Municipal de Apoio a Idosos) Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 11º Arraial Popular —Actividade Comemorativa Colónia de Férias Aberta Praia da Foz do Arelho Actividade Comemorativa Celebração do Outono—Baile com o Grupo de  Cavaquinhos de Alverca  ARPIA  Actividade Comemorativa Expressão e Comunicação — Música, Teatro e Dança  Actividade Rotineira 
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Visita ao Museu Rural e do Vinho do Cartaxo —Actividade Rotineira Dia Internacional do Idoso ( 1 de Outubro de 2018 )—Sessões Fotográficas com a Fotografa Sandra Ventura  Cabeleireiros e Estética  com os Formandos e Formadores do Serviço de Formação Profissional  de Alverca do Ribatejo—IEFP—Actividade Comemorativa Espaço Exercício—Estimulação Física/Cognitiva  Actividade Rotineira 
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16   Expressão e Comunicação  (Musica, Teatro e Dança) Missas Oficinas de Leituras Passeios Espaço Exercício Estimulação Sensorial Estimulação Cognitiva e Mental em Grupo Actividades Quotidianas previstas para 2019 Dia  Mundial do Animal (5 de Setembro de 2018) —Visita  de dois  “amigos “ proporcionada pela      Xiravet de Vila Franca de Xira Actividade Esporádica Visita à Feira de Outubro e ao Salão de Artesanato—Actividade Comemorativa Expressão Plástica—Actividade Rotineira 
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Sou apenas idoso  A vida passou  Em sonhos vividos  Tudo se acabou  Foram anos perdidos   A saudade ficou  Desse tempo gostoso  Mas velho... não, não sou  Sou apenas... idoso.   Gabriel Peniche  Os Idosos Visitem os Idosos Que são como flores Tragam amor e carinhos Cheios de alegria e cores.  Não esqueçam de sorrir E trazer as novidades Não deixem de cá vir Para matar as saudades.  Élia Formigo   
Meu amigo Idoso Meu amigo Idoso Tens muito a ensinar Foste e és valoroso Não pares de sonhar.  Sejas velho ou velhinho Não fiques na solidão Mereces amor e carinho E de todos mais proteção.  Valdemar Silva  Utentes  da Santa Casa Sois utentes deste espaço “Santa Casa” é o vosso lar Gozais aqui paz e sossego Depois de uma vida a trabalhar.  Não tendes culpa de ser velhos E de chegardes a proveta idade Para alguns sois um estorvo E um peso para a sociedade.  Manuel da Piedade  

Ser Idoso Ser idoso é ter caminhada feita Por percorrer um longo caminho Não chamem velhos que é des-feita Eles só precisam de amor e cari-nho.  Tratar um idoso por velho Pode ser ofensa ou maldade Se lhes pedires um conselho Verás a sabedoria da idade.  José Costa  Idoso  Abraça  todos  com carinho Dá o seu conhecimento Luz que chega de mansinho... E beijos em cada momento.  Árvore frondosa e amiga  Que sabe receber, dar   É fonte de muita vida  Faz desta "casa" seu LAR !   Mª Celeste Leitão 
Oficina de Leitura Neste reinado de sabedoria, podemos encontrar ensinamentos na história de cada um e é este passado, presente, que fica na nossa memória. Palavra Cantada-Associação de Cultura sedeada em Vila Franca de Xira          
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A Velhice  Dói-me tudo  Desde os cabelos Aos bicos dos pés Como novelos Frouxos dos perlés  Dói-me tudo  Dói-m’a cabeça Chega a morte Como sentença Que vem do Norte  Antónia Balsinha Ao Idoso   Trata bem quem é idoso E mostra aos pais gratidão Mais tarde irás desejar Também teres essa atenção.  Ser idoso é quem viveu Muitos anos nesta vida Tem saber para ensinar Toda a experiência vivida.  M.ª Isabel Gonçalves Viagem pela vida  O idoso não é velho Nem é velho, nem antigo, Sapiência é uma qualidade, Dos jovens, é porto de abrigo.  A viagem é curta ou longa Quem o sabe não o divulgou Vida, viagem de malas feitas, Como o destino cogitou.  Helena de Matos Ser Idoso é! Ser Idoso é um bom sinal É porque mereceu ser assim Quando alguém é especial Chega mais tarde o seu fim.  E chegar à terceira idade É um bem e bem merecido Deu-lhe Deus oportunidade De todo esse tempo adquirido.  Maria Gomes 



Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira •  Boletim Informativo n.º 7 • Dezembro 2018 
19 



Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira •  Boletim Informativo n.º 7 • Dezembro 2018 
20  Propriedade, edição e redacção:  Directora:  Dr.ª Sónia Salvado   Impressão:  Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira Redacção:  Animadora Susana Real  e  Colaboradores  Rua Gomes Freire Nº 13 2600-150 V.F.X.  Design e paginação:  Animadora Susana Real Tiragem: 550 exemplares   E-mail: santacasa.geral@scmvfx.pt Periodicidade: semestral   

Quando entregar a sua declaração de IRS poderá contribuir com 0,5% do seu imposto liquidado e ajudará a Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira ( 1563). • Basta preencher o Quadro 11 do Rosto do Modelo 3, assinalando a opção Instituições Particulares de Solidariedade Social ou Pessoas Colectivas de Utilidade Pública; • Indicar o NIPC da Instituição: 501 057 510. Nota de Esclarecimento: esta consignação não representa qualquer pagamento adicional para o sujeito pas-sivo de IRS. Significa que 0,5% do imposto liquidado irá reverter para a Instituição. Agradecemos que  nos ajude na divulgação, transmitindo a amigos e familiares. Obrigado.                        Elsa Regueira                                                                                                       Contabilista Certificada Ficha Técnica 
Instituição; Sustentabilidade 

  A Mesa Administrativa  da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira deseja a todos os seus Utentes, Trabalhadores e restante Comunidade um Santo e Feliz Natal  e um Próspero Ano Novo. 


