
 

Fundação 
JORNAL da 

“Se nos protegermos 

individualmente, estamos a 

proteger cada um dos nossos 

colegas de trabalho, cada um dos 

nossos utentes e a nossa família.” 
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A Instituição empenha-se, diariamente, 

na divulgação da mensagem: 



FICHA TÉCNICA JORNAL DA FUNDAÇÃO | Nº12 | Tiragem Semestral 

PROPRIETARIO FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO 

MORADA Rua Manuel Francisco Clérigo | 2460-666 São Martinho do Porto 

TELEFONE  262 985 030 | 96 3633459  | FAX 262 985 031  

E-MAIL geral@fundacaoclerigo.com  

WEBPAGE www.fundacaoclerigo.com 

HORÁRIOS 
SECRETARIA | 09h00 - 17h30 / TESOURARIA |  09h00 - 16h00 [do dia 1 a dia 8 de cada 
mês 08h30 - 17h30] * encerrada no último dia do mês 

REDAÇÃO E 
FOTOGRAFIA 

Colaboradores Área Infância e Área Sénior  
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Resposta Social Centro de Dia  

Medidas implementadas 

A suspensão da atividade da resposta social 

Centro de Dia, por imposição do Decreto-Lei 

nº10-A/2020, de 13 de março. De referir que a 

resposta social de Centro de Dia mantém em 

funcionamento a distribuição diária de segunda 

a sábado. Aguardamos orientações para voltar 

ao normal funcionamento. 

 

 

 

Resposta Social SAD 

Medidas implementadas 

A resposta social SAD manteve-se em 

funcionamento com a prestação de todos os 

serviços: 

 Tratamento de roupa, higiene pessoal e 

distribuição de refeições;  

 Entrega de EPI’s (fatos, máscaras e 

viseiras);  

 Registos de monitorização de temperatura 

corporal e sintomas, no início e fim da 

jornada de trabalho;  

 Alteração do circuito de entrada e saída 

das colaboradoras (sem contacto com as 

colaboradoras e utentes da ERPI);  

 Assegurar a higienização dos veículos de 

transporte, antes e depois de cada 

momento de distribuição das refeições. 

 

 

Servilços de Apoio 

Os serviços de apoio estiveram neste processo 

a acompanhar e apoiar todas as necessidades 

diárias da Instituição reajustando os serviços 

com todo o profissionalismo e dedicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:geral@fundacaoclerigo.com


EDITORIAL 

Parabéns  Fundação! 

No passado dia 17 de fevereiro a 

Fundação Manuel Francisco Clérigo 

celebrou o seu 52º aniversário. A 

instituição assinalou a data oferecendo 

um bolo de aniversário a todos os utentes 

e colaboradores. As crianças cantaram os 

“Parabéns a você”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostariamos de salientar que no dia 28 de 

abril de 2020, o Sr. Engº Valle-Domingues, 

presidente do Conselho de Administração 

da Fundação, completou dez anos de 

mandato ao serviço desta Instituição.  

Um bem-haja pelo seu desempenho! 
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J. Ao nível das instalações houve necessidade 

de reformular espaços: 

 Todos os espaços afetos à resposta social 

ERPI (quartos, wc, salas de convívio, 

refeitório, biblioteca, etc) encontram-se a 

ser alvo de limpezas e desinfeção 

reforçadas; 

 A Junta de Freguesia de São Martinho do 

Porto, com a peridiocidade de dois dias 

por semana, realiza a desinfeção de todo o 

espaço exterior da Fundação e também da 

parte interior da ERPI;  

 Toda a enfermaria foi transformada para 

acolhimento, apenas de casos suspeitos e 

confirmados de Covid-19;  

 O quarto de descanso das funcionárias foi 

transformado em mais um quarto de 

isolamento;  

 Foram distribuídos produtos alimentares 

por todos os quartos (águas e bolachas);  

 O material necessário em caso de suspeita 

ou Covid-19 foi preparado e colocado num 

armário, dentro da enfermaria (fato de 

proteção individual, luvas descartáveis, 

viseiras, máscaras FFP2, toucas, pezinhos, 

termómetro, batas, aventais descartáveis, 

óculos e desinfetante);  

 Foram colocados os produtos de desinfeção 

e materiais necessários para limpeza dos 

espaços infetados, no wc da enfermaria;  

 

 Foram preparados vários cntentores 

específicos para produtos contaminados 

(roupas, fraldas, material de proteção 

individual). 

 

 

 

 

 

No meio de tanta negatividade, esta 

é uma oportunidade fantástica para 

espelhar a realidade heróica dos 

lares, que adotaram as medidas 

preventivas e que foram capazes de 

responder à situação, para que 

ninguém tenha medo e vergonha de 

t e r  u m  f am i l i a r  n u m  l a r. 

Independentemente da chegada do 

virus, os lares são espaços de vida e 

amor para quem os dirige, deles 

necessita e neles trabalha. 

 

O Conselho de Administração reunido a 29 de maio 2020, deliberou aprovar 

um voto de agradecimento a todo o pessoal da Instituição, pelo 

profissionalismo e dedicação demonstrados durante a fase mais complicada 

da pandemia com que todos fomos confrontados.  

Bem-hajam! 
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G. Os colaboradores passaram a realizar as 

refeições no refeitório dos idosos, para evitar o 

contacto com outros colaboradores; 

H. A ADMISSÃO DE NOVOS UTENTES, fica 

sujeita aos seguintes procedimentos: 

 Para a admissão de novos utentes, deve 

ser realizado o teste laboratorial para 

SARS-CoV-2;  

 Independentemente da avaliação clínica 

ou do resultado laboratorial, na admissão 

de novos utentes estes deverão cumprir 

um período de quarentena, não inferior a 

14 dias. 

I. Na Área Sénior uma das nossas preocupações 

foi minimizar a ansiedade e o isolamento que a 

pandemia causou aos nossos utentes, desta 

forma houve o cuidado de: 

 Sensibilzação sobre o momento atual, a 

importância do distanciamento social e 

boas práticas de higiene;  

 Distanciamento dos utentes na sala de 

convívio;  

 Distanciamento dos utentes no refeitório, 

para tal houve a necessidade de utilizar 

também o espaço da biblioteca;   

 Atividades de animação e terapia 

ocupacional reorganizados;  

 Início de vídeo chamada com os familiares, 

através da aplicação WhatsApp, com a 

aquisição de um Tablet;  

 Reorganização do espaço exterior, com 

aquisição de equipamento de jardim. 

 

CRECHE E PRÉ-ESCOLAR 

As crianças da Creche e do Pré-escolar regressaram à Instituição, com novas regras, depois da Área da 

Infância estar encerrada durante mais de dois meses, devido à pandemia da Covid-19. 

Ficaram em casa desde 16 de março, quando o Governo suspendeu todas as atividades letivas 

presenciais, para conter a propagação do novo coronavírus, e os estabelecimentos de ensino, desde 

creches a universidades, encerraram. 

A reabertura da Creche e do Pré-escolar aconteceu na mesma data em que se assinalou o Dia da 

Criança, 1 de junho e, apesar das novas regras de funcionamento e dos receios dos pais, a Instituição 

estava preparada. 

O CATL teve a reabertura mais tarde, a 1 de julho, depois do final das atividades letivas com aulas 

síncronas e assíncronas. 

Os Ministérios da Educação e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Direção Geral de Saúde, 

promoveram orientações e normas de segurança que foram implementadas na Instituição para 

recebermos as “nossas” crianças. 

Entre as novas orientações constava o já habitual apelo ao distanciamento, mas também o 

reconhecimento da importância das atividades pedagógicas, cujo normal funcionamento não deveria ser 

comprometido, assim como o direito de brincar dos mais novos. 

As crianças foram recebidas com muita alegria e boa disposição e a adaptação às novas regras foi muito 

fácil e bem recebida por todos.  

O REGRESSO 
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Apesar de não ter sido pelo melhor motivo, foi bom estar em casa... depois desta paragem forçada, 

voltámos cheios de vontade de brincar com os nossos amigos. O bom tempo ajuda, daí privilegiarmos 

a brincadeira na rua. Nestes dias temos ouvido histórias, música e todas as 6ªs feiras à tarde 

fazemos um piquenique! Muitos de nós já não usam fraldas (nem para dormir) e alguns estão quase, 

quase a conseguir... Estamos mais crescidos, autónomos e acima de tudo muito reguilas! 

Passaram dois meses e meio desde que tivemos de ir para casa e, apesar 

do regresso à creche ter motivado alguma preocupação entre os pais, os 

beneficios sobrepõem-se aos receios.  

Estar fora de casa, criar e manter relação com outros adultos e, 

sobretudo, com crianças da mesma idade é cada vez mais importante para 

a maioria das crianças.  

Na sala berçário valorizamos um ambiente caloroso e consideramos que as 

rotinas são momentos securizantes e importantes para o desenvolvimento 

global e harmonioso dos nossos bebés. 

 

SALA BERÇÁRIO 

SALA 1 ANO 
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Mostre orgulho que tem no seu Lar,   

agora mais do que nunca, a funcionar  

com o COVID-19 

Considerando que as IPSS’s são instituições, 

delicadas, com utentes de elevado risco, foi 

necessário agir o mais depressa possível. A 

Fundação começou, desde logo a elaborar o 

Plano de Contigência e a implementar medidas 

de Saúde Pública, de acordo com as 

Orientações da DGS, as Recomendações do ISS 

e as demais entidades, por forma a diminuir o 

risco de transmissão do virus. 

 

Resposta Social ERPI  

Medidas implementadas 

 

A. Suspensão de visitas dos familiares dos 

utentes de ERPI. Incentivo para garantir 

meios para que os utentes possam 

comunicar com os familiares e amigos 

através de telefone e/ou videochamada; 

B. Reagendamento de consultas não urgentes, 

de utentes;  

C. Reformulação das equipas deste setor e dos 

seus horários de trabalho – funcionamento 

com equipas Espelho; 

D. Alteração dos procedimentos de limpeza 

dos quartos dos utentes, com base nas 

Orientações da DGS 008/2020 a 009/2020;  

E. Formação ministrada pela médica que 

presta serviço à Instituição: 

  Importância da utilização da máscara;  

 Como atuar em caso de suspeita ou de 

Covid-19; 

 Boas práticas de higiene e etiqueta 

respiratória; 

 Limpeza de espaços; 

 Como colocar e retirar o material de 

proteção individual;  

 Divulgação do Plano de Contigência. 

F. Reorganização dos horários de Equipas de 

Saúde: Médica e Enfermeiros – dando 

cumprimento às necessidades da Fundação e 

evitando o contacto com os utentes.  

ÁREA SÉNIOR 
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No dia 1 de junho regressámos à Fundação perante 

uma nova realidade. As nossas férias de Verão este 

ano são totalmente diferentes dos anos passados. 

Apesar de tudo, encontramo-nos sempre cheios de 

energia e ansiosos para saber o que vamos fazer 

naquele dia. Entre jogos, pintura, reciclagens, 

construções, “Faz de conta” e muita brincadeira, 

cada vez mais as atividades propostas este ano no 

CATL são direcionadas e estimuladas na vertente 

criativa, proporcionando o desenvolvimento da 

sensibilidade estética, desenvolvimento cognitivo, 

emocional, social e cultural, tornando-as numa 

dimensão pedagógica importante e necessária para 

o desenvolvimento destas crianças. Nos nossos dias 

de férias, as horas passam a correr e queremos 

sempre muito mais! 

 

CATL 

“Afinal o que se passa? Por que estão todos tão assustados? Terei motivos para ficar com medo?” 

As nossas crianças ouvem, observam e sentem tudo o que as rodeia e também elas estão ansiosas 

com tudo o que se está a passar. É importante conversar com elas, explicando-lhes com uma 

linguagem simples e adaptada à sua idade, o que está a acontecer. 

Agora que o nosso dia-a-dia se transformou, tivemos de nos adaptar para tornar a rotina das 

crianças (e a nossa) o mais “normal” possível. Para isso, ao longo dos dias que aí vêm (e que 

nenhum de nós sabe exatamente quantos irão ser) vamos continuar a brincar muito e a lançar 

desafios que podem tornar os nossos dias mais agradáveis. Acima de tudo, espera-se que nestes dias 

as crianças se consigam divertir ao mesmo tempo que vão relembrando conceitos trabalhados ao 

longo do ano com atividades lúdicas. 

 

SALA 4 e 5 ANOS 
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Este verão está a ser um pouco diferente, devido às 

precauções e medidas de segurança que tivemos de seguir, 

também as nossas atividades tiveram de ser adaptadas à 

atual situação.  

Deste modo, privilegiámos as atividades ao ar livre, como 

jogos, gincanas, ateliers temáticos, etc, explorando ainda 

mais o nosso excelente espaço exterior e seguindo todas as 

orientações de segurança.  

Na sala dos 3 anos aproveitámos o exterior e o bom tempo 

para fazer atividades mais sensoriais, como as gincanas com 

balões de água, batalha de borrifadores, papas e bolinhos de 

terra e jogos tradicionais. 

 

SALA 3 ANOS 

 

SALA 2 ANOS 

Na sala dos 2 anos o objetivo desde o início do ano letivo era a aquisição de conhecimentos a 

brincar. Nestes últimos meses tivemo-nos que ajustar a uma nova realidade, uma pandemia 

mundial. O que estava pensado não foi executado da mesma maneira mas o resultado final foi 

superado, as crianças brincaram muito e mostraram-se felizes. O brincar representa para cada 

criança uma linguagem própria e a chance de desenvolver habilidades essenciais para um 

desenvolvimento integral. Atualmente é 

inegável a importância do brincar no 

desenvolvimento social, emocional e cognitivo 

das crianças. Brincadeiras que à partida 

parecem simples, mas que estão ao alcance de 

todos, tornam-se muito importantes para as 

crianças, tais como: fazer bolinhas de sabão; 

sentar numa roda e cantarmos uma canção 

acompanhada por gestos; uma história contada 

com fantoches; uma pintura realizada com os 

dedos; um piquenique no jardim; etc. 
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