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Tem a Palavra

T

emos a noção exacta de que nos nossos
dias, existe cada vez menos lugar para o
improviso, e que nada se pode fazer
sem que antecipadamente haja um planeamento
eficiente e adequado. Quem pretender como nós
pretendemos atingir o patamar de pontua a qualidade, deve saber antes de mais que deve atender
a estes pressupostos e deve por isso tudo fazer
para os implementar.
Esta verdade torna-se muito mais inquestionável, quando a actividade desenvolvida gira em
torno a educação, da forma cão, e do bem-estar
das crianças de hoje, logo, dos adultos de um amanhã que é já breve, mesmo que tendencialmente
o não pareça, como bem sentimos de olharmos
para o caminho por cada qual individualmente
percorrido.
Por tudo isto, e por muito mais, investimos nas
infra-estruturas da nossa CRECHE, e tornámolas, bonitas, eficientes, e apetecíveis, pois é
nelas que medram as coisas mais importantes do
mundo, nada mais nada menos do que as crianças
que nos dão o sentido enquanto instituição de
serviço cívico. Para a Santa Casa da Misericórdia
do Peso da Régua elas são uma das essências do
seu labor, mas obviamente para os seus pais, elas
são cada uma por si, o verdadeiro Sol que lhes
aquece a vida.
Com base neste sentimento, a Mesa Administrativa, os responsáveis técnicos, o corpo
auxiliar e todos os colaboradores de um modo
geral, não se poupam as esforços para que neste
pequeno universo tudo gire dentro das trajectórias definidas, ainda que com alguns obstáculos
logo ultrapassados, e tudo caminhe na harmonia
desejável para um saudável crescimento.
Julgamos que a prova acabada deste nosso
modo de pensar e de agir, estará nas instalações
da nossa CRECHE que a muito breve prazo serão colocadas à disposição das nossas crianças.
O processo foi penoso e demorado, pois foram
uns longos 24 meses que as crianças tiveram de
permanecer em salas alternativas. Não queríamos
que tivesse sido assim, mas o empreiteiro apesar
do volume da obra que orçou em 140 mil euros,
e dos pagamentos atempados, assim o quis, num
modo de agir inconcebível a que urge por termo
mesmo a nível nacional.
No entanto, Deus quis, nós sonhamos, e a
obra nasceu. Agora, basta somente que haja a
inteligência suficiente delas se tirar o proveito
desejável. É o que vai suceder.

Solidariedade é um rio que nasce no coração e desagua na mão
3 que dá, fazendo uma ponte eterna para a mão que rece-
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A Nossa Creche: Um Universo Presente...

A

s instalações da
n o s s a C re c h e
foram completamente renovadas, e
estão prestes a serem
colocadas aos serviço das
nossas crianças, depois
de equipadas com tudo
aquilo que se recomenda
e se impõe. Para que se
fique desde já a conhecer
um pouco melhor este
pequeno mundo, fala-nos
dele a professora Isabel
Santos, a sua Directora
Técnica.

A CRECHE
Vamos ter uma Creche com
as suas instalações totalmente
remodeladas. Quais são as alterações que destacaria?

O que será de salientar em primeiro lugar, é o próprio aumento
do espaço físico. Anteriormente
tínhamos três salas, a do Berçário,
a Sala de 1 Ano, e a Sala dos 2
Anos, e agora passaremos a ter
6 Salas para os mesmos escalões
etários, com todas as vantagens
que daí advêm.
Pelo que vi, em termos de material existem também algumas
novidades.
Sim há. Todo o material que
existe já nas salas e que se pode ver
uma vez que elas já estão equipadas
é completamente novo, desde o
mobiliário ao material didáctico,
aos bonecos, e aos brinquedos.
Seria útil já agora, tipificarmos as salas. Quantas crianças
existem em cada uma?
No “Berçário”, nas duas salas,
a capacidade é para 12 crianças,
com 6 em cada uma. Como disse,
todo esse espaço foi aumentado,

mas a principal diferença agora as
crianças estão repartidas em dois
espaços com todos os ganhos que
daí advêm. As “ salas de 2 anos”,
passam a ter uma capacidade de
30 crianças igualmente dividas
em duas salas sob a orientação de
uma Educadora e de 3 Auxiliares.
O mesmo sucede com a “ sala de 1
ano”, que antes tinha menor capacidade, mas que agora pode albergar
18 crianças também distribuídas
por duas salas, igualmente a cargo
de 1 Educadora e de 2 Auxiliares.
Além disto, há agora a vantagem de estar tudo centralizado
no mesmo espaço físico, pois por
exemplo o próprio Refeitório está
mesmo a lado sem que seja necessário deslocar as crianças para o
Refeitório Geral, chamemos-lhe
assim.
Para nos contextualizarmos
um pouco: estamos a falara da
Creche?
Sim, estamos a referir-nos à
Valência : - CRECHE, que vai
desde os 4/5 meses até
à idade dos 2 anos, pois
a partir daí as crianças
passam para o INFANTÀRIO que vão até aos
5/ 6 anos.

novos tanto em termos de obra
como de mobiliário.
Em termos de funcionalidade
e de pessoal, qual é o organigrama?
Na CRECHE, para além de
mim como Coordenadora Pedagógica, ou Directora como se queira
chamar, temos 2 Educadoras que
são as pessoas responsáveis directas. Uma está na “sala de 1 ano”,
e outra está na “ sala dos 2 anos”.
Elas traçam os objectivos de trabalho a alcançar, e são directamente
responsáveis pela sua execução.
Mensalmente reunimos para que
se exponham as dificuldades e para
que se encontrem as soluções, num
clima de troca de ideias profícuo.
Com elas trabalham as Auxiliares
que são duas em cada sala, com
excepção do “Berçário” onde
estão três.
Quanto à Alimentação. Como
é que se elaboram as Ementas?

A renovação incidiu então no espaço:
- CRECHE?
Sim, agora, foi. Mas
é de notar que já antes
o INFANTÀRIO tinha
sido igualmente objecto
de obras profundas,
e hoje pode-se perfeita-mente dizer que
os espaços CRECHE,
INFANTÁRIO, e ATL
estão absolutamente
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Trabalha connosco já há vários
anos uma Nutricionista, a doutora
Isabel Gomes, que anualmente
elabora uma série de Ementas para
irmos alternando de modo a que
se não repitam demasiadas vezes.
Uma é feita para o “Berçário” dos 9
aos 12 meses obviamente adaptada
à alimentação dos bebés. Outra, é
feita para as crianças entre o 1 e
os 2 anos com alimentos próprios,
outra, é a Ementa geral para todos
os outros, empregadas inclusive.
Guiamo-nos pela suas orientações técnicas, por isso pode
dizer-se que a nossa alimentação é
a adequada. As refeições são cozinhadas na Cozinha Central, e daí
vão para o Refeitório da CRECHE
a parte correspondente.
Quais são os Horários?
São de 2ª a 6 ª Feiras das 08 até
ás 18 horas, com prolongamento
até ás 20 horas para quem queira,
mas com pagamento à parte.
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Onde Se Formam Os Adultos do Futuro
No Meio De Todos Os Cuidados

Coisa de importância extrema, é a questão da “Segurança”.
O que nos diz acerca disso?
Posso dizer que é a nossa
primeira preocupação a par da
saúde, e que ela é de todo em todo
conseguida. As instalações são
novas, e isso ajuda pois quando se
concebem esse é um dos pontos
principais. Quanto ao que respeita à
entrega das crianças, é igualmente
garantida, pois os pais preenchem
uma ficha onde constam os nomes
das pessoas que podem vir buscar

os seus filhos para além de dados
relativos à saúde dos mesmos.
Os pais entendem isto, e se por
exemplo vir outra pessoa que não
esteja registada, avisam-nos por
telefone e assim se ultrapassa o
problema.
Temos um sistema electrónico

nas portas, e só passa da Recepção
quem tenha sido previamente
identificado por conhecimento
pessoal, ou por documentação.

O INFANTÁRIO
Quantas salas tem o INFANTÀRIO e como é a repartição
por sala?
Temos a “sala dos 3 anos”,
a “sala dos 4 anos, a “ sala dos 5
anos” e a “sala mista”. Existe pois
uma sala por cada ano de idade,
ma na continuação do aumento

feito na CRECHE, abrimos a
chamada “ sala mista””. Isto,
porque ao aumentar-se o numero
de inscrições na CRECHE, leva a
que passem mais crianças depois
para as salas seguintes cuja capacidade está lotada, uma vez que o

máximo previsto é de 25 crianças.
Daí que haveria 5 acrianças a mais,
para além de outras que chegassem
de fora que são muitas como se
pode ver pela lista de espera. Nesta
“sala mista”, temos então crianças
de idades ligeiramente diferentes
sem que contudo daí venham inconvenientes.

Sim, temos um Recreio que é
comum e que vai ser também objecto de requalificação, até porque
ficou um pouco danificado com as
obras que decorreram uma vez que
serviu d ponto de apoio ás mesmas.

tempo para além de uma Auxiliar,
ambas a ajudar nos “ trabalhos de
casa” e nas outra actividades. Importa realçar que pela primeira vez
este ano, temos alunos do 2º Ciclo
ainda com um grupo pequeno, mas
que vai ser alargado. Também a estes vamos buscar e levar à escola, e

Depois temos então o ATL Actividades nos Tempos Livres.

também podem fazer aqui os seus
trabalhos e as suas pesquisas por
exemplo na Internet com o apoio
da professora que referi.

O ATL

Estas salas têm também responsáveis directos?
Exactamente. Ainda que funcionem de maneira um pouco
diferente. Temos menos pessoal

auxiliar, pois não é tão necessário
como se compreende. Em cada
sala temos uma Educadora e uma
Auxiliar. Como temos 4 salas, logo
temos 4 Educadoras e 4 Auxiliares.
Existe também um espaço
exterior?

Aí houve necessidade de alguma adaptação, por causa das
novas regras nas Escolas, que agora
fazem o período da manhã e o período da tarde. Até este ano, como ou
faziam um, ou o outro, as crianças
passavam connosco grande parte
do seu dia contrariamente ao que
sucede hoje.
No entanto, nas horas das refeições vamos buscas as crianças que
não almoçam na escola mas sim
aqui, e vamos ao ponto de ir buscar
somente uma à escola do Peso. Isto,
claro, com a viagem de volta.
Temos crianças que terminam
as aulas às 15.30 horas a quem
vamos buscar, e vêm logo para
aqui, e temos outra que ficam em
actividades na escola e que vamos
buscar por voltas das 17.30 horas.
Uns e outros têm ao seu dispor
actividades como “desenho”, “
pintura” “ computadores” e outras,
Além disso temos uma professora
do 1ª Ciclo que lhe dá apoio todo o
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Qual é o numero global de
crianças?
Entre CRECHE e INFANTÁRIO temos 142, e no ATL,
temos 47.
Isto para um Quadro de
Pessoal de …?
1 Directora Técnica, 6 Educadoras, 1 Professora, 18 Auxiliares,
4 Empregadas de Limpeza, 1 Cozinheira, 1 Auxiliar de Zozinha,
1 Motorista, 1 Costureira, e 1
Empregada na Lavandaria.
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Sabemos que a confraternização é o alimento essencial para que
frutifiquem as boas vontades de onde nascem as sinergias, por isso
no último mês de Dezembro mais uma vez membros dos orgãos sociais e funcionários encontraram-se no Hotel Régua Douro para a

Os espaços e os equipamentos que existem para servir
a todos devem ser colocados ao dispor de todos. Assim em Dezembro abrimos as nossas portas para que
a Autarquia Reguense realizasse no nosso lar a Ceia
de Natal dos idosos da nossa cidade

Posse dos Novos Orgãos
Centrais da União
das Misericórdias
Portuguesas
No passado dia 15 de Janeiro de 2007, tomaram posse
os novos elementos da União das Misericórdias Portuguesas. Este Acto de Posse foi levado a cabo na Igreja das
Franciscanas Missionárias de Maria, em Lisboa. Os novos
orgãos para o triénio de 2007 a 2009 são:
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL:
PRESIDENTE: Vitor José Melícias Lopes (Lisboa)
SECRETÁRIOS: Luís Carlos Araújo Delgado (Machico) e Júlio José Saraiva Sarmento (Trancoso)
SUPLENTES: Joaquim Morão Lopes Dias Idanhaa-Nova); Alfredo Augusto Castanheira Pinto (Macedo de
Cavaleiros) e António Manuel Garcia Correia (Santarém)
SECRETARIADO NACIONAL
PRESIDENTE: Manuel Augusto Lopes de Lemos
(Porto)
SECRETÁRIO: Rui Manuel de Macedo Rebelo (
Póvoa Lanhoso)
TESOUREIRO: Júlio Guilherme Lopes Freire (Barreiro)
SUPLENTES: Carlos Alberto Correia Andrade (Faro);
Aurelino de Melo Ramalho (Vimieiro) e Lucílio Fernando
de Assunção Teixeira (Tarouca)
CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE: Jorge Nunes (Santiago do Cacém)
VOGAIS: Manuel José da Silva Mesquita (Peso da
Régua) e Nelson Correia Janeiro (Ribeira Grande)
SUPLENTES: António de Almeida Monteiro (Batalha); Fernando Maria da Paz Duarte (Ílhavo) e Maria da

Este suplemento é da inteira responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua
Textos de Manuel Igreja - Fotos: Santa Casa da Misericórdia e FOTO BAÍA - Paginação: Imprensa do Douro
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