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Se há momentos na nossa vida em que não sentimos vontade de escrever, este é, por
vários motivos e muito especialmente pelo momento que temos vivido com a pandemia
do COVID 19.
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Com efeito, mal tinha sido elaborado qualquer plano de trabalho, e quando tudo
estava preparado para se realizar a Assembleia Geral para aprovação das contas do ano
de 2019, surge a ordem para serem todas adiadas até novas diretrizes da DGS.
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Por isso, estes meses foram, de uma forma ou de outra, momentos de muita dificuldade, quer com o confinamento quer com a preocupação sobre o que viria a acontecer, caso surgissem casos de vírus, quer nos funcionários, quer nos utentes.
E por maioria de razões surgiu a ordem para encerramento do Centro de Dia,
com os Utentes a ficarem nas suas casas e ficando a Instituição com a incumbência de
levar as refeições às suas moradas.
E assim sendo houve que modificar muita coisa, alterar rotinas e … aguardar
que tudo ficasse bem. Era esse o slogan: VAMOS TODOS FICAR BEM.
As preocupações, as dores de cabeça, os custos acrescidos, tudo ficou no silêncio, estando a Santa Casa da Misericórdia a espera do que, bem ou mal, o Governo
venha a decidir.
Acresceu ainda o cancelamento das visitas dos familiares aos nossos Utentes que
recomeçaram com tempos e marcações devidamente definidos.
Que nos reserva o futuro? Só Deus sabe porque os homens da ciência nada mais
fazem do que falar e prometer, sem capacidade para dar certezas.
Por isso nos entregamos ao Senhor Jesus dos Remédios e a Santa Maria da Cari-
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Atualidade

Agradecimento

Nesta conjuntura excecional torna-se imprescindível haver comportamentos responsáveis e conscientes de todos nós. Perante tal desafio,
foram várias as entidades que demonstraram grande responsabilidade
social para com a nossa Instituição.
Deste modo a Santa Casa da Misericórdia de Sardoal, não podia deixar
de manifestar o mais profundo agradecimento, a todos os que de alguma
forma ,contribuíram e contribuem para que possamos continuar a nossa
Missão.
O nosso bem haja

Reorganização dos espaços
Devido ao Surto de COVID 19, existiu a necessidade de reorganização dos
espaços de forma a que existisse a distância de segurança entre Utentes.
Desta forma, a Sala de visitas do Centro de Santa Maria da Caridade foi
transformada em sala de estar o que permitiu alargar a distância entre os
lugares dos Utentes. As refeições dos Utentes e Colaboradores começaram a
ser condicionadas a 1 pessoa por mesa. Ao nível da sala de atividades a
mesma foi adaptada para que as atividades individuais pudessem ser executadas.
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Atualidade

Videochamadas

Com as restrições impostas pelo cenário
de pandemia que vivemos, a nossa ERPI,
através do recurso às novas tecnologias
(facebook e skype), proporcionam aos
Utentes assiduamente o contacto com os
seus familiares por meio de vídeo chamadas. Esta foi uma aposta ganha, dado que
a afluência às videochamadas é de tal forma, que existiu a necessidade do seu
agendamento através de contacto telefónico para o 241850120.
São sempre momentos de emoção e de
conforto para os nossos Utentes e seus
familiares, numa troca de "carinhos virtuais" que, sendo as possíveis atualmente,
os reconforta e torna mais fortes para
enfrentar este grande desafio
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Destaque

Celebrações religiosas da páscoa
Apesar das condicionantes existentes, os Utentes da Santa Casa da Misericórdia puderam assistir às Celebrações da Páscoa, através das novas tecnologias. O capelão da Misericórdia Reverendo Padre Carlos Almeida, lançou o
recto através da plataforma do facebook, a qual foi aceite, tendo-se realizado
a cruz com alecrim, palmeira e oliveira, tendo sido posteriormente colocado
o pano roxo e as flores. A cruz foi colocada à entrada da Instituição.
Os Utentes elaboraram os ramos, que foram posteriormente oferecidos aos
colaboradores
Tapete floral

A União Faz a Força
Com a necessidade de adaptar
os horários, para a prevenção do
covid 19, foram criadas equipas
sendo elas a equipa cor-de-rosa,
amarela, roxa e verdes

Porque a intenção também conta, o Setor
de animação sociocultural em colaboração com os Utentes, realizaram um tapete floral na entrada do Centro de Santa
Maria da Caridade.

A resposta dos colaboradores
foi bastante positiva, tendo sido
mantido um espírito de união,
como é possível observar nas
fotografias.
O nosso bem haja

Esta iniciativa teve como intuito, manter
as tradições, apesar dos condicionamentos que vigoram.
Agradecimento às Colaboradoras
Os Utentes da Santa Casa da Misericórdia de
Sardoal como forma de agradecimento pelo
empenho e dedicação dos colaboradores,
decidiram pintar um desenho, alusivo à época, para cada colaborador onde também
aproveitam para desejar uma boa páscoa.
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Animação Sociocultural
Animação Sociocultural em tempos de pandemia

Nos tempos da pandemia, os Utentes da Santa Casa da Misericórdia continuaram ativos. As atividades
foram repensadas, tendo sempre como princípio a saúde dos Utentes. Assim foram mantidas as atividades
de Ginástica de Manutenção (duas vezes por semana), a Celebração Eucarística ao Domingo e Quarta-Feira
(meios digitais), bem como a realização de dinâmicas de grupo com recurso ao videoprojector, leitura de
histórias, livros, jornais e os habituais trabalhos manuais.

Em tempos de pandemia, não faltou alegria, boa disposição, cumplicidade, amizade….
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Animação Sociocultural
Na quinta feira da Ascensão cumpriu-se a tradição!
Com o dia soalheiro, os Utentes do Centro de Santa Maria da Caridade realizaram uma caminhada no período da manhã para apanhar a espiga.
No período da tarde, foi tempo de confecionar os ramos pelos Utentes que
não puderam deslocar-se, sendo distribuídos por Utentes e Funcionários.
Esta é sempre uma atividade bastante apreciada pelos Utentes, apesar das
condicionantes que existiram que impossibilitaram uma maior adesão.

Junta de Freguesia de Sardoal
A Junta de Freguesia de Sardoal providenciou uma série de medidas não só externas, no apoio à população, como também internas na salvaguarda da integridade e segurança dos seus funcionários, lançando programas, apoios materiais, financeiros, lúdicos, de agradecimento e com mensagens de esperança a todos os
envolvidos, em particular aqueles que estão na linha da frente
no combate a esta pandemia.
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Vidas vividas

As amizades de outrora
Com a pandemia do covid 19 e consequentemente a suspensão das atividades da
creche, surgiu a oportunidade de apresentar um conjunto de Fotografias pertencente
à Utente D. Alzira Rei. Agradecemos desde já à D. Alzira Rei por todo o contributo
que tem prestado para que o boletim fosse mais enriquecedor.
As fotografias foram tiradas durante a sua juventude, juntamente com os seus amigos sardoalenses. As mesmas tem um valor acrescido para a comunidade dos Sardoalense por as mesmas serem de vários locais da Vila.
A primeira Fotografia é datada de 1939
tendo a D. Alzira 16 Anos, a mesma foi
tirada no fontanário da praça da Republica do Sardoal.
Em cima da esquerda para a direita:
Jacinta Lourenço, Maria Lina Serras
Pereira; Alzira Lopes Rei, Ilda Pardal
Em baixo da esquerda para direita:
Domicilia Pardal, Álvaro Bandeira,
Rosa Maria (Filha Dr. Ribeiro)

A segunda Fotografia que é datada de 24 de Setembro
de 1940, tendo a D. Alzira ainda 16 anos (dado que a D.
Alzira só faz anos em outubro), a mesma foi tirada na
Praça Nova, no antigo fontanário que ali existiu . À
esquerda, Alzira Rei, à direita, Maria Lina Serras Pereira

A terceira fotografia não foi possível
identificar a sua data, porém segundo
relato da D. Alzira Rei, teria sido
tirada por volta de 1944/1945. A
fotografia foi tirada na antiga escola
primária na ala dos Rapazes (atual
jardim de Infância de Sardoal).
Na fotografia foi possível identificar,
de Cima Para Baixo:
Elisabete (de Lisboa), Alzira Rei,
Lurdes Pardal, José Pardal, Maria
Antónia (Sardoal), Álvaro Bandeira,
não tendo sido possível identificar as
duas ultimas crianças a contar de baixo.
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Património

Recordações de outros tempos (continuação)
Apesar da Misericórdia dispor no seu arquivo fotográfico de mais fotografias, não foi possível identificar as pessoas nelas contidas. Desta forma concluímos nesta edição a rubrica “Recordações de outros
tempos”.
Assim, apresentamos a ultima fotografia, em que foi
possível identificar todos os elementos, pois os seus
nomes constavam no verso da fotografia, o que facilitou a sua identificação. A mesma foi tirada em 7 de
Junho de 1925, tendo sido tirada na escadaria de
acesso ao 1º andar do Convento (traseiras), que já
não existe atualmente no mesmo local.
Na fotografia encontra-se então da esquerda para a
direita: Berta, Maria Ana, Teresa e Isilda.
Conclui-se que o trabalho aqui realizado foi proveitoso, agradecendo a todos os que de alguma forma
contribuíram para a identificação das mesmas. Este
trabalho foi realizado pelo Setor de Animação Sociocultural e teve como objetivo a divulgação das fotografias onde se pretendeu demostrar outros tempos,
outros hábitos e outros costumes, tendo como pano
de fundo as ligações à Misericórdia.

Local atual onde foi (retirada) a fotografia
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