
JORNAL TRIMESTRAL

ANO I  . N.º 01

J U L H O  2 0 1 7

MMIPO
celebra aniversário
com três obras
para descobrir
e mil razões
para visitar!
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O 360˚ é um projeto de informação da Santa Casa 

da Misericórdia do Porto. 

O 360˚ é um jornal trimestral que aposta numa 

informação diversificada, rigorosa e criativa, indo 

ao encontro das motivações e dos interesses da 

comunidade em geral.

O 360˚ respeita os direitos e deveres constitucionais 

da Liberdade de Expressão e de Informação.

O 360˚ distingue notícias (objetivas e 

isentas) de opiniões (assinadas por quem as 

defende), privilegiando uma relação rigorosa e 

transparente com os seus leitores.

O 360˚ quer contribuir para o desenvolvimento de 

cidadãos ativos, conscientes e participantes.

O 360˚ assume que os princípios descritos 

também se aplicam a qualquer outra extensão 

deste projeto, incluindo no formato digital.
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A Misericórdia do Porto é, hoje, 
um parceiro fundamental no 
desenvolvimento
e na dinamização da cidade.

A Misericórdia do Porto tem 518 anos. Como é que se 

adaptou aos novos tempos, continuando a ser um exemplo na 

Área da Economia Social e na comunidade em geral?

A Misericórdia continua a respeitar os princípios 

da doutrina social da Igreja inscritos na sua 

matriz, mas tem sabido adaptar-se continuamente 

aos novos desafios da sociedade em todas as 

suas áreas de atividade. Acolhemos e apoiamos 

os mais desprotegidos, cujas necessidades são 

hoje muito diferentes do que foram no passado 

– os chamados novos pobres e a exclusão social 

são um fenómeno que muda de acordo com os 

fenómenos mundiais. Desenvolvemos projetos 

pioneiros, novas tecnologias e tentamos estar 

sempre mais próximos das pessoas. No entanto, o 

nosso papel é, atualmente, muito mais exigente. 

Por isso, apostamos na modernização dos nossos 

serviços, mas também na autonomia financeira 

da instituição, por forma a depender cada vez 

menos do Estado.  

Como é que se consegue essa autonomia financeira? A 

Misericórdia não é uma instituição lucrativa…

Claro que não. Essa é uma visão ultrapassada 

do papel da Economia Social na sociedade. A 

Misericórdia tem que gerar receitas para investir 

cada vez mais em novos projetos. Para isso tem 

que criar riqueza e trabalhar cada vez mais em 

parceria com a comunidade, nomeadamente 

com empresas… e com a cidade em particular. 

Concretizando: a principal fonte de receita da 

Misericórdia do Porto resulta do seu património. 

Temos vindo a fazer um grande investimento 

nesta área, recuperando todo o edificado, que se 

encontrava em avançado estado de degradação, 

contribuindo para a nova dinâmica da cidade, 

para ajudar a fixar as pessoas no centro do 

Porto e, claro, para rentabilizar o edificado. Nos 

próximos 3 anos vamos aplicar 10 milhões de 

euros nesta área, mas os resultados estão à vista. 

Eu destacaria a requalificação do palacete Araújo 

Porto e as Residências para Estudantes na rua da 

Galeria de Paris.  

A recuperação do Palacete Araújo Porto ganhou 

inclusivamente um Prémio...

Sim, ganhou o Prémio de Reabilitação Nacional do 

IHRU. Foi uma boa surpresa e um estímulo para o 

trabalho que estamos a desenvolver. Neste caso, 

teria sido mais fácil para a Misericórdia alienar 

o edifício para um hotel, por exemplo. Tivemos 

várias propostas. Mas preferimos preservar o 

nosso património, a nossa história e acolher os 

nossos serviços e colaboradores com a dignidade 

que merecem. Acho que foi uma boa aposta.
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Mas as chamadas áreas de “negócio” da Misericórdia não 

se esgotam no património. Quais são as outras áreas que se 

destacam na atividade da instituição? 

Para além da área social, a Misericórdia tem uma 

forte tradição no setor da saúde e da cultura. 

Como é do conhecimento geral, a Misericórdia 

construiu o Hospital de Santo António, do qual é 

proprietária, é dona do Hospital da Prelada e do 

Centro Hospitalar Conde de Ferreira e ainda gere 

o Centro de Reabilitação do Norte. No caso do 

Hospital da Prelada, por exemplo, temos vindo a 

investir em novas especialidades, equipamentos 

e centros especializados, disponíveis para os 

utentes do SNS, mas também para todos os 

clientes particulares. Temos um seguro especial 

proporcionado apenas pelas misericórdias, 

atendimento permanente e em breve ficará 

instalada na Prelada a maior unidade de ensaios 

clínicos da Europa - a BlueClinical.

E na cultura… 

Já na área da cultura, destacaria o MMIPO – Museu 

e Igreja da Misericórdia do Porto, inaugurado em 

2015. Em dois anos já recebemos o Prémio de 

Melhor Museu do Ano e, recentemente, passamos 

a integrar a Rede Portuguesa de Museus. O MMIPO 

revela toda a história da Misericórdia e a sua 

relação com a cidade. Desde a sua abertura já 

adquirimos várias coleções de grande qualidade, 

assinadas por Josefa d’Óbidos, Domingos 

Sequeira, Gregório Lopes, entre outros. O quadro 

de arte flamenga Fons Vitae e a sua ligação à 

escultura contemporânea de Rui Chafes continuam 

a ser bons motivos para visitar o MMIPO.  

Para além dos serviços prestados à comunidade e da grande 

visibilidade que a instituição conquistou, existe também 

uma preocupação grande com a reorganização interna e 

com os colaboradores?

Sim. Temos consciência que só conseguiremos 

desempenhar a nossa missão se soubermos 

adaptar-nos aos novos desafios tecnológicos e 

se valorizarmos os nossos recursos humanos. A 

implementação do chamado direito à desconexão 

ou a possibilidade das jovens mães poderem 

permanecer durante um ano em casa são bons 

exemplos de boas práticas que temos vindo a 

implementar. Queremos que a Misericórdia seja 

uma das melhores instituições para trabalhar!
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A PRIMEIRA 

RESPOSTA!
A nossa Casa Santa de Misericórdia tem sido 

ao longo dos últimos cinco séculos a resposta 

primeira aos problemas que se vão colocando 

à Cidade do Porto e às suas gentes… a 

enriquecedora realização cíclica dos congressos 

da sua história tem ensinado a todos como a 

nossa porta acolhe, sempre, o eco dos gritos de 

auxílio: da saúde à educação, da habitação ao 

emprego ou à falta dele, do culto à cultura, dos 

jovens aos anciãos, os últimos de cada tempo, os 

pobres, de todas as categorias. 

A grande diferença da Santa Casa para o mercado 

privado consiste na distribuição anual dos 

lucros: os nossos acionistas são os pobres. Esta 

afirmação do Provedor qualifica devidamente 

a instituição e carrega os seus responsáveis 

com aquela famosa Cruz que há mais de 2000 

escandalizou o mundo e continua a fazê-lo…

É essa a fonte e o segredo para sermos e termos 

sempre a primeira resposta em cada século, em 

cada regime, a cada problema, a cada pessoa… 

e a razão de tudo isto não é uma ideologia, uma 

filosofia ou um culto… é também uma pessoa, 

Jesus Cristo. 

Sejamos sem complexo algum seus apóstolos, 

estes 2000 anos ou os nossos 518 não nos tornam 

velhos ou ultrapassados, mas sábios e próximos 

de todos, sempre prontos para dar a mão, fazer 

das “tripas coração”, e ser “A primeira resposta!”.

Padre Américo Aguiar

Capelão-Mor emérito
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HOSPITAL DA 

PRELADA É 

REFERÊNCIA 

NA PRESTAÇÃO 

DE CUIDADOS 

DE SAÚDE 

INTEGRADOS

Atendimento Permanente e 
Centros Clínicos Especializados

O Hospital da Prelada continua a apostar na 

diferenciação clínica, indo ao encontro das reais 

necessidades dos seus clientes.

Quem pode aceder aos serviços do Hospital da 

Prelada?

- Todos os doentes do SNS referenciados pelo 

médico de família

- Doentes com seguros de saúde

- Doentes dos subsistemas públicos (ex: ADSE)

- Demais doentes em regime privado

- Acordos com entidades empresariais e associações

O novo Centro de Atendimento Permanente dá 

uma resposta efetiva à procura de consultas 

programadas ou não programadas de Clínica Geral. 

Aberto à comunidade entre as 08h00 e as 20h00 

(dias úteis), este novo serviço permite ter acesso 

imediato a uma consulta na qual, se necessário, 

a equipa de médicos especialistas em Medicina 

Geral e Familiar encaminha os doentes para as 

outras especialidades do hospital.

Os Irmãos e colaboradores da Misericórdia do 

Porto beneficiam ainda de um desconto de 50% 

sobre o preço de tabela da consulta do Centro de 

Atendimento Permanente.

Os Meios Complementares de Diagnóstico 

e Terapêutica também integram este novo 

serviço, sendo agora possível realizar exames de 

Imagiologia em horário alargado.

A oferta integrada de cuidados de saúde inclui, ainda, 

os novos Centros Clínicos do Hospital da Prelada.
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CENTRO DE MEDICINA 
DESPORTIVA

Dirigido a atletas e clubes de desporto amador, 

o novo Centro de Medicina Desportiva espelha a 

experiência e o reconhecimento da qualidade dos 

cuidados prestados na área do desporto.

Uma equipa qualificada de clínicos de Fisiatria, 

Ortopedia, Cardiologia e Nutrição vai ao encontro 

das atuais necessidades dos praticantes de 

exercício físico, que procuram aumentar a 

performance, alcançar resultados e prevenir 

lesões desportivas.

No Hospital da Prelada há respostas para os 

vários perfis de atletas, de acordo com a idade e 

a exigência de cada modalidade.

Centro de Medicina Desportiva para 
atletas e clubes de desporto amador 

CMD BRONZE Atletas até aos 35 anos
- Consulta de Cardiologia
- Consulta de Medicina Física e Reabilitação
- Meios Complementares de Diagnóstico: ECG 
| Hemograma | Glicose | Creatinina | Ácido 
Úrico | Urina tipo II

CMD PRATA Atletas com mais de 35 anos
- Consulta de Cardiologia
- Consulta de Medicina Física e Reabilitação
- Meios Complementares de Diagnóstico: ECG 
| Prova de Esforço | Hemograma | Glicose | 
Creatinina | Ácido Úrico | Urina tipo II 

CMD OURO Atletas Veteranos | homens com mais de 45 
anos e mulheres com mais de 55 anos
- Consulta de Cardiologia
- Consulta de Medicina Física e Reabilitação
- Meios Complementares de Diagnóstico: ECG 
| Prova de Esforço | Hemograma | Glicose 
| Creatinina | Ácido Úrico | Urina tipo II | 
Ecodopler carotídeo

CMD PLATINA
- Consulta de Cardiologia 
- Consulta de Medicina Física e Reabilitação 
- Aconselhamento de Nutrição
- Meios Complementares de Diagnóstico: 
ECG | Hemograma | Glicose | Creatinina | 
Ácido Úrico | Colesterol Total | Colesterol 
HDL | Colesterol LDL | Triglicerídeos | Urina 
tipo II | Prova de Esforço | Ecocardiograma | 
Espirometria | Ecodopler carotídeo | RX-Tórax 
(com relatório)

CMD TRAUMA
No caso de ocorrerem lesões relacionadas 
com a prática desportiva, o atleta tem um 
serviço de aconselhamento médico que o 
encaminha para uma consulta no Hospital da 
Prelada ou, em casos graves, para a urgência 
de um hospital público.

CMD NUTRIÇÃO
Consulta de Nutrição para avaliação do 
desportista e estabelecimento de um plano 
alimentar apropriado a cada indivíduo.



Cuidados médicos diferenciados nas seguintes 
especialidades:
- Anestesia                                                                                       
- Cardiologia                                                                                     
- Cirurgia Geral                                                                                
- Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética                         
- Dermatologia                                                                               
- Endoscopia Gastrenterológica                                               
- Ginecologia                                                                                   
- Laboratório de Análises Clínicas                                            
- Medicina Dentária                                                                      
- Medicina Desportiva  
- Medicina Física e de Reabilitação
- Medicina Interna
- Nefrologia
- Neurologia
- Nutrição
- Oftalmologia
- Ortopedia
- Psicologia
- Psiquiatria
- Serviços de Imagiologia
- Urologia

10

re
po

rt
ag

em

CENTRO CLÍNICO DE UROLOGIA

As novas técnicas cirúrgicas minimamente invasivas 

marcam a atividade do Centro Clínico de Urologia. 

A aplicação do laser na Urologia e o tratamento 

da litíase são duas grandes apostas do corpo 

clínico desta especialidade.

Mais cómodos para os doentes, os tratamentos 

inovadores permitem uma recuperação mais 

rápida e a diminuição do tempo de internamento.

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE 
OBESIDADE

A equipa multidisciplinar da Unidade de 

Tratamento Cirúrgico de Obesidade do Hospital da 

Prelada dá a conhecer a cada doente as opções 

de tratamento e as diversas fases do processo. 

Existem várias opções cirúrgicas para o 

tratamento de obesidade, nomeadamente a banda 

gástrica, o sleeve gástrico e o bypass gástrico. A 

colocação de balão intragástrico é outra opção, 

tratando-se neste caso de um procedimento 

realizado por endoscopia.

Todas estas técnicas estão disponíveis no Hospital 

da Prelada e existe evidência científica que a 

cirurgia diminui a mortalidade de pessoas obesas.

CENTRO DE ARTROSCOPIA DA ANCA

Área diferenciada da especialidade de Ortopedia, 

o Centro de Artroscopia da Anca realiza cirurgias 

conservadoras da anca. 

Através de uma endoscopia à articulação é 

possível corrigir os componentes anatómicos, 

com ganhos diretos na recuperação e qualidade 

de vida dos doentes.

Esta técnica, minimamente invasiva, revolucionou 

a cirurgia ortopédica. 

CONSULTA DE ATENDIMENTO 

PERMANENTE COM 50% DE DESCONTO 

PARA IRMÃOS E COLABORADORES DA 

MISERICÓRDIA DO PORTO
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CARTÃO DE SAÚDE 

O Hospital da Prelada integra a rede de prestadores 

do Cartão Social e do Cartão Social+.

Trata-se de um cartão de saúde da União das 

Misericórdias com cobertura em todo o país, a preços 

sociais, que permite aos beneficiários terem acesso à 

rede hospitalar das Misericórdias aderentes.

O Hospital da Prelada é a única unidade de saúde de 

toda a região do grande Porto a prestar cuidados.

O cartão de saúde dá acesso a assistência 

médica permanente, assistência médica de 

urgência e assistência ao domicílio (médica, 

enfermagem, medicina física e de reabilitação). 

CUIDADOS DE SAÚDE DE EXCELÊNCIA 

AO SERVIÇO DOS DOENTES DO SNS 

E DOS PRIVADOS

Acordos

ACP | ADMG-GNR | ADSE | Allianz | 
AdvanceCare | AME | AMUT| APDL | Cruz 
Vermelha Portuguesa | CTT | Europ 
Assistance | Exército Português | Fidelidade 
| Fraternidade Sacerdotal | Gitum | Lusitânia 
| IASFA | Medicare | Médis | Montepio | 
Multicare | Ocidental| Ordem dos Arquitetos 
| Mútua Navios Bacalhoeiros | RAR | RTP/RDP 
| SAD – PSP | Sãvida | SAMS | Tranquilidade | 
TrueClinic

As vantagens incluem, ainda, acesso privilegiado 

aos prestadores da rede social AdvanceCare e 

descontos em prestadores aderentes.

O Cartão Social permite aos beneficiários terem 

acesso à rede hospitalar das Misericórdias, não 

tem períodos de carência, não tem limite de idade 

de subscrição e é vitalício.

Para além destas vantagens, o Cartão Social+ 

inclui ainda o internamento hospitalar cirúrgico e 

não cirúrgico.

Informações e marcações

+ 351 228 330 770 

centro.atendimento@hospitaldaprelada.pt

www.portaldasaude.scmp.pt
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O Hospital da Prelada foi, 

uma vez mais, distinguido pela 

Entidade Reguladora da Saúde 

como um hospital 5 estrelas.

Esta unidade de saúde da Misericórdia do 

Porto participa, desde o primeiro momento, 

no SINAS - Sistema Nacional de Avaliação em 

Saúde, alcançando o nível máximo em todas as 

dimensões.

O SINAS avalia a qualidade ao nível da excelência 

clínica, da segurança do doente, da adequação 

e conforto das instalações, da focalização no 

utente e da satisfação do utente. O Hospital da 

Prelada está no top 10 nacional, de um total de 

160 unidades de saúde.

O nível máximo de qualidade traduz-se em áreas 

fundamentais para os nossos doentes, como a 

Cirurgia de Ambulatório (que representa mais 

de 50% das cirurgias realizadas no Hospital da 

Prelada), as Artroplastias da Anca e do Joelho (na 

área da Ortopedia) e a Avaliação da Dor Aguda.

No último relatório de avaliação, o segundo de 

2016, a Entidade Reguladora da Saúde refere, 

ainda, a realização de auditorias periódicas para 

validação da informação e promoção da melhoria 

contínua em todos os prestadores de cuidados de 

saúde que aceitam participar no SINAS.

HOSPITAL 

DA PRELADA 

NO TOP 10 

DA AVALIAÇÃO 

NACIONAL 

DA SAÚDE

ac
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Concertos, exposições 
temporárias, visitas orientadas 
e conferências são a proposta 
para a celebração do segundo 
aniversário do MMIPO - Museu e 
Igreja da Misericórdia do Porto. 

Na programação destaca-se, 
ainda, a apresentação de três 
novas pinturas de Domingos 
Sequeira, Gregório Lopes e 
Máximo Paulino dos Reis, que 
passam a integrar o circuito 
museológico. 

No dia 15 de julho o Museu estará 
aberto das 10h00 às 00h00 e a 
entrada será totalmente gratuita. 

MMIPO CELEBRA ANIVERSÁRIO 
COM TRÊS OBRAS PARA DESCOBRIR 
E MIL RAZÕES PARA VISITAR!

O MMIPO, localizado na Ruas das Flores, em pleno 

centro histórico da cidade do Porto, comemora 

dois anos de existência com obra feita.

Em 2016 a Associação Portuguesa de Museologia 

atribuiu-lhe o Prémio de Melhor Museu Português 

do Ano, o primeiro lugar na categoria Aquisição 

com a pintura de Josefa de Óbidos “A Sagrada 

Família” e o prémio de melhor site.



Já este ano, o MMIPO passou a integrar a Rede 

Portuguesa de Museus e o TripAdvisor atribuiu-lhe o 

Certificado de Excelência, baseando-se nas avaliações 

dos visitantes.

A programação deste aniversário traz-lhe mais 

razões para visitar o MMIPO.

Não perca a apresentação das três novas obras 

de pintura, recentemente adquiridas pela 

Misericórdia do Porto, e que enriquecem o acervo 

museológico: “A Santa Face de Cristo”, de Gregório 

Lopes, a “Santa Irene curando São Sebastião”, de 

Domingos Sequeira, e o “Retrato de D. Pedro IV”, 

atribuída a Máximo Paulino dos Reis.

PROGRAMA

TERÇA 11 JUL

CONCERTO DA ÓPERA DE BOLSO

19h00 | MMIPO | Galeria dos Benfeitores

QUINTA 13 JUL
CONVERSAS NO MMIPO “EXPRESSÕES DO INEFÁVEL” 

com VÍTOR SERRÃO

18h00 | MMIPO

SEXTA 14 JUL
EMISSÃO ESPECIAL DA RÁDIO RENASCENÇA NO MMIPO

07h00 às 10h00 | 13h00 às 17h00 | MMIPO

CONCERTO DA CAMERATA DE CORDAS DA ESMAE

21h30 | Igreja da Misericórdia do Porto

CHEGADA AO MMIPO DA CAMINHADA PELA INCLUSÃO 

E APRESENTAÇÃO DO FONS VITAE TÁTIL

23h00 | MMIPO

SÁBADO 15 JUL
EXPOSIÇÃO “DESCOBRIR OS ANIMAIS NAS OBRAS DO 

MMIPO”

10h00 às 00h00 | MMIPO | Galeria dos Benfeitores

EXPOSIÇÃO “MMIPO, DOIS ANOS DE UMA MARCA”

10h00 às 00h00 | MMIPO

MMIPO PAPER

11h00 às 17h00 | MMIPO

VISITA ORIENTADA “À DESCOBERTA DO MMIPO”

15h00 | MMIPO

APONTAMENTOS MUSICAIS ESMAE

15h30, 16h30 e 17h30 | MMIPO

CONVERSAS NO MMIPO “D. PEDRO IV: O HOMEM E OS 

SEUS IDEAIS” com EUGÉNIO DOS SANTOS

18h00 | MMIPO

LEMBRANÇAS DO BRASIL

19h00 | MMIPO | Galeria dos Benfeitores

FADO VIOLADO EM CONCERTO

22h00 | MMIPO

DOMINGO 16 JUL
VISITA D’AUTOR “O HOSPITAL DE SANTO ANTÓNIO. 

PERCURSO POR UMA DAS MAIS EMBLEMÁTICAS OBRAS 

DA MISERICÓRDIA DO PORTO” com JOEL CLETO

10h00 | Hospital de Santo António
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ENTRADA LIVRE 

DIA 15 DE JULHO 

Das 10h00 às 00h00

Pinturas de 
Domingos Sequeira, 
Gregório Lopes e 
Máximo Paulino 
dos Reis para 
descobrir.
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Este verão temos cerca de 
30 atividades imperdíveis 
com a assinatura cultural da 
Misericórdia do Porto.

A não perder…

Nos dias 21 e 22 de julho, pelas 21h30, a Igreja 

da Misericórdia do Porto (Rua das Flores, Porto) 

acolhe a cantata cénica “O cântico dos cânticos – 

songs of songs”. Será uma homenagem a um dos 

excertos mais emblemáticos da Bíblia que traça 

o nascimento e o amadurecimento do amor entre 

homem e mulher, rodeados de um coro de amigos, 

num cenário bucólico de bem-aventurança. 

Entrada gratuita!

Até 30 de julho não perca “A anatomia de um 

quadro: o Fons Vitae por dentro e por fora”, no 

MMIPO – Museu e Igreja da Misericórdia do Porto 

(Rua das Flores, Porto). Descubra os segredos desta 

pintura quinhentista, expoente da escola flamenga.

Em setembro regressam as Visitas d’Autor 

com Germano Silva (03 de setembro: Feiras e 

Mercados Antigos) e Joel Cleto (17 de setembro: O 

castelo de Gaia e a lenda do rei Ramiro). O MMIPO 

promove estas visitas orientadas temáticas, que 

contam com a colaboração de cinco prestigiados 

AGENDA 
CULTURAL
ATÉ SETEMBRO

portuenses, profundos conhecedores da história 

da cidade: Germano Silva, Joel Cleto, José Ferrão 

Afonso, José Guilherme Abreu e José Manuel Tedim.

Preço | 5 euros 

(inclui bilhete de entrada no MMIPO)

Duração | 2 horas

Informações e inscrições | visitasdeautor@scmp.pt
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“As árvores ficam” é o tema da 
mostra coletiva dos alunos do 
1.º ano do Mestrado de Práticas 
Artísticas Contemporâneas, 
inaugurada dia 29 de junho.

A Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto regressa, 
um ano depois, ao Centro 
Hospitalar Conde de Ferreira para 
assinalar o final do ano letivo.

A exposição está patente numa das 
alas do Centro Hospitalar Conde 
de Ferreira e respetivo jardim. 
Visite este lugar especial até 14 de 
julho.

EXPOSIÇÃO 
“AS ÁRVORES 
FICAM” NO 
CENTRO 
HOSPITALAR 
CONDE DE 
FERREIRA

AUTORES

Brígida de Sousa

Carolina Grilo Santos

Daniel Mendes

Diana Geiroto Gonçalves

Duda Affonso

Eduardo Duarte

João Mateus

João Castro

Lorena Malagón

Luís Pinto

Mafalda Pilha

Manuela Curtiss

Margarida Fragueiro

Oscar Malta

Renato Breder
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A aposta na seleção de “um conjunto de obras 

ecléticas - tanto na época da sua construção 

como nos seus usos -, na mesma medida da 

diversidade urbana e da sua mutação mais 

recente”, por parte do Open House, recaiu em 

três espaços da Misericórdia do Porto: a Casa e o 

Jardim da Quinta da Prelada, o Centro Hospitalar 

Conde de Ferreira e o Parque Residencial do Luso.

Durante os dias 1 e 2 de julho foi possível 

visitar estes espaços, tanto através de visitas 

acompanhadas como de visitas comentadas.

Este evento internacional decorreu em mais de 30 

cidades ao nível mundial.

MISERICÓRDIA DO PORTO ABRIU AS 
PORTAS À INICIATIVA OPEN HOUSE 
NA SUA CIDADE
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“DiverCidade” foi a proposta 
do CIAD - Centro Integrado 
de Apoio à Deficiência para 
assinalar o Dia Mundial da 
Criança, envolvendo utentes 
e comunidade escolar da área 
envolvente.

TEATRO 
INCLUSIVO COM 
MENSAGEM 
INSPIRADORA

A peça de teatro verdadeiramente inclusiva, com 

uma mensagem inspiradora, teve tanto sucesso 

que voltou a subir ao palco do Auditório D. Pedro 

IV, no Palacete Araújo Porto.

Escrita e narrada por Verónica Baptista (invisual), 

futura operadora gráfica de braille, a peça foi 

apresentada aos pais dos utentes do CIAD no dia 

30 de junho.

Nesta peça de teatro os utentes do CIAD deram 

vida a personagens únicas e protagonizaram 

várias expressões artísticas, incluindo dança, 

teatro, fado e capoeira.

“A mensagem essencial desta peça é que, apesar 

de sermos diferentes uns dos outros, há algo em 

cada um de nós que nos une. Sendo todos nós 

humanos, a diversidade não deve ser motivo de 

discórdia pois faz de nós mais ricos e unidos”, 

explicou Verónica Baptista.

E acrescentou: “Todos temos a capacidade de 

amar e de sermos amados”.

A peça foi encenada por Joana Pereira, Monitora 

Musical do CIAD.
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O CIAD – Centro Integrado de 
Apoio à Deficiência organiza, 
no dia 14 de julho, mais uma 
caminhada solidária.

A atleta Fernanda Ribeiro, campeão olímpica 

de atletismo, associa-se a esta causa e, a partir 

das 21h00, vai acompanhar o percurso entre o 

Palacete Araújo Porto e o MMIPO – Museu e Igreja 

da Misericórdia do Porto.

FERNANDA RIBEIRO É MADRINHA 
DA IV CAMINHADA PELA INCLUSÃO 
14 JUL

A IV Caminhada pela Inclusão pretende angariar 

verbas de apoio às atividades de verão do Lar 

Residencial do CIAD. O valor de inscrição varia 

entre os 3 euros (grupo com um mínimo de cinco 

elementos) e os 4 euros (individual).

Saiba mais em caminhada.ciad@scmp.pt, 

www.facebook.com/caminhadapelainclusao

ou pelo telefone +351 226 069 906

Venha caminhar connosco!

VALOR DA INSCRIÇÃO REVERTE PARA APOIO A ATIVIDADES DO CIAD
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ATLETA DE DESPORTO ADAPTADO 
REPRESENTA PORTUGAL EM 
PROVAS INTERNACIONAIS
Ricardo Pinto representa, uma 
vez mais, a seleção nacional 
nos Campeonatos da Europa 
e do Mundo de Orientação de 
Precisão.

O atleta do DAHP – Desporto Adaptado do Hospital 

da Prelada disputa, no mês de julho, a Taça da 

Europa ETOC (Letónia) e o Campeonato do Mundo 

WTOC (Lituânia).

Em conferência de imprensa, no dia 6 de julho, 

Ricardo Pinto revelou que ambiciona “ficar nos 

primeiros 15 lugares”. No entanto sabe que “não 

será uma tarefa fácil”, pois isso significa acertar 

corretamente em todas as questões e “o fator 

tempo será decisivo”.

Para o atleta paralímpico português, a prática 

desta modalidade é importante. “Permite-me 

aumentar a qualidade de vida, partilhar esta 

experiência, conviver com outros atletas e acima 

de tudo viver!”.

Na conferência de imprensa, que decorreu no 

ginásio do Hospital da Prelada, estiveram ainda 

presentes o Médico Fisiatra Gonçalo Borges, 

coordenador do DAHP, Pedro Cunha, Terapeuta, e 

Susana Pontes, acompanhante de Ricardo Pinto 

durante as provas que é voluntária do DAHP.

Orientação de precisão – o que é?

A Orientação de Precisão é uma modalidade na 

qual o atleta possui um mapa de orientação, com 

diversos pontos decisivos ao longo do percurso 

que vai fazendo. Nestes pontos são tomadas 

decisões que posteriormente se refletem na 

performance do atleta. Ricardo Pinto destaca o 

facto do “esforço mental [ser] muito maior do 

que o esforço físico neste tipo de modalidade”.

A Misericórdia do Porto iniciou a promoção do 

desporto adaptado em 2009, através do serviço 

de Medicina Física e Reabilitação do Hospital 

da Prelada. Nesse mesmo ano nasceu o DAHP, 

pioneiro no relançamento da modalidade de 

Orientação de Precisão em Portugal.

A AMBIÇÃO DE “FICAR

NOS PRIMEIROS 15 LUGARES”



Ao longo do dia será dada a oportunidade dos 

estudantes conhecerem de perto, e em contexto 

real, as profissões de Sociólogo e de Psicólogo.

O Departamento de Intervenção Social da 

Misericórdia do Porto vai ser o anfitrião desta 

iniciativa, preparando um programa completo para 

um dia em que a palavra de ordem é “experiência”, 

aproximando estes jovens da realidade do mercado 

de trabalho e destas profissões.

A atividade reforça, uma vez mais, a permanente 

atenção da Misericórdia do Porto ao cumprimento 

da sua responsabilidade social, nomeadamente, 

informando e capacitando jovens. 

A Misericórdia do Porto junta-se, assim, à 

Microsoft, EDP, YORN, entre outros parceiros do 

projeto, na oferta de experiências inspiradoras.

O que é o Inspiring Career Camp?

É um programa de planeamento de carreira 

para jovens, entre os 16 e os 20 anos de idade, 

que querem fazer a diferença, apostando 

na criatividade para o desenvolvimento de 

competências valorizadas no mercado de trabalho.
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No dia 12 de julho, o Centro 
Corporativo da Misericórdia 
do Porto recebe um grupo de 
estudantes ao abrigo do programa 
Inspiring Career Camp, da 
Associação Inspirar o Futuro.

MISERICÓRDIA DO PORTO 
ESCOLHIDA PARA INSPIRAR 
FUTUROS TALENTOS

INSPIRAR FUTUROS SOCIÓLOGOS

E PSICÓLOGOS 
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O edifício que acolhe o Centro Corporativo da 

Misericórdia do Porto é o vencedor da edição 

deste ano do Prémio Nacional de Reabilitação 

Urbana na categoria Melhor Intervenção de Uso 

Comercial & Serviços. O único projeto vencedor 

da área do Porto traduz o posicionamento da 

Misericórdia do Porto nesta área. “Estamos, neste 

momento, a investir dez milhões de euros na 

reabilitação urbana”, avança António Tavares. O 

Provedor da Misericórdia do Porto acrescenta que 

o objetivo é construir “casas a preços acessíveis, 

para garantir a fixação de habitantes na cidade”.

Para além do edifício vencedor, a Instituição 

apresentou ainda a concurso o edifício reabilitado 

nas ruas Cândido dos Reis/Galerias de Paris, desta 

feita na categoria Melhor Intervenção de Uso 

Impacto Social.

Para o Provedor, António Tavares, “este prémio 

é um estímulo pelo trabalho desenvolvido pela 

Misericórdia do Porto nesta área”.

A Instituição é o maior senhorio privado da 

cidade e a reabilitação dos seus edifícios urbanos 

constitui “um contributo para a coesão económica 

e social do Porto e da região”, conclui António 

Tavares. Os vencedores da quinta edição do Prémio 

Nacional de Reabilitação Urbana foram anunciados, 

MISERICÓRDIA DO PORTO 
VENCE PRÉMIO NACIONAL DE 
REABILITAÇÃO URBANA COM 
PALACETE ARAÚJO PORTO

no dia 29 de março, no antigo Museu dos Coches, 

em Lisboa, num total de 83 projetos candidatos. 

A celebração da revitalização das cidades é uma 

iniciativa da Vida Imobiliária e da Promevi.
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A Misericórdia do Porto está atenta às 

necessidades do mercado e dá respostas objetivas.

As Residências Galerias Misericórdia - The Gallery 

House estão instaladas num edifício emblemático 

de “Arte Nova” do Porto e são “o primeiro edifício 

reabilitado no âmbito deste grande esforço de 

reabilitação urbana que a Misericórdia do Porto” está 

a promover, destaca o Provedor, António Tavares.

RESIDÊNCIAS GALERIAS 
MISERICÓRDIA SÃO NOVA 
RESPOSTA PARA COMUNIDADE 
ACADÉMICA A ESTUDAR NO PORTO

Adaptado às atuais necessidades hoteleiras da 

região, este novo equipamento dispõe de 20 

quartos duplos, distribuídos por cinco pisos, uma 

copa/cozinha, sala de refeições, sala de lazer ou 

estudo e uma receção.

As Residências Galerias Misericórdia destinam-

se a estudantes nacionais que venham estudar 

para o Porto, estudantes estrangeiros ao 

abrigo do programa Erasmus e a docentes ou 

investigadores académicos.

NOVO CONCEITO 

DE ALOJAMENTO 

COM 20 QUARTOS 

DUPLOS 

VIVER A MELHOR EXPERIÊNCIA DO PORTO!
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SABIA QUE… 

O Hospital da Prelada pode 
ajudar qualquer doente?

Podem aceder aos serviços:

- Todos os doentes do SNS referenciados pelo 

médico de família

- Doentes com seguros de saúde. Temos acordo 

com a maioria das seguradoras de Portugal

- Doentes de subsistemas públicos, como por 

exemplo a ADSE

- Demais doentes em regime privado

- Acordos com entidades empresariais e 

associações

Para saber mais consulte o nosso Portal da Saúde: 

www.portaldasaude.scmp.pt

No Hospital da Prelada temos um 
Centro de Atendimento Permanente?

O nosso Centro de Atendimento Permanente 

funciona das 08h00 às 20h00, nos dias úteis, 

num espaço diferenciado, localizado no piso 0 do 

Hospital da Prelada.

Trata-se de um serviço clínico, aberto à 

comunidade, através do qual é possível ter 

acesso a uma consulta de Clínica Geral, tanto 

programada como não programada.

Para mais informações contacte:  228 330 770

centro.atendimento@hospitaldaprelada.pt

www.portaldasaude.scmp.pt
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