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Ministro Miguel Macedo visitou o renovado quartel dos bombeiros

Passagem pedonal era uma reinvindicação com muitos anos

JOSÉ NEVES
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SOC IEDADE

A Santa Casa de Misericórdia de 
Torres Novas abriu, no passado mês 
de dezembro, a valência social na 
área do alzheimer e das demências. 
O projeto social iniciado pela Santa 
Casa visa colmatar uma necessi-
dade sentida por muitas famílias 
perante a dificuldade em responder, 
adequadamente, aos familiares 
com tais debilidades. 

A experiência do alzheimer e a demência geriátrica 
estão presentes na grande maioria da população idosa. 
Esta experiência acarreta consigo muitas interrogações 
e dificuldades na convivência com os familiares nessa 
dramática vivência. Os cuidadores (familiares) inúmeras 
vezes reconhecem a sua incapacidade na resposta ade-
quada perante o seu familiar em estado de sofrimento. 
A presença de um doente com alzheimer no contexto 
familiar é deveras exigente e desgastante. O cansaço e a 
dor que muitas vezes provocam é indescritível. A dor e a 
impotência na resposta são acompanhadas na dificuldade 
em encontrar alguém, no exterior, que possa apoiar na 
prestação de cuidados de substituição. A dificuldade 
em encontrar cuidadores informais é elevada, mais 
elevada torna-se quando se pretende encontrar cuida-
dores informais com formação nesta área tão sensível. 

A Santa Casa, compreendendo os anseios e neces-
sidades de muitas famílias, decidiu oferecer apoio 
nesta área tão premente. É um desafio enorme dada a 
complexidade: no entanto, é uma decisão corajosa face 
à necessidade de carência no apoio às famílias com tal 
experiência no seu seio. O serviço criado funciona na 
Brogueira, e brevemente no centro de Dia José Maria 
Viegas Tavares, edifício contíguo à igreja da Misericórdia. 
O gabinete funciona sob orientação de uma técnica 
superior de serviço social e duas psicólogas clínicas. O 
serviço visa apoiar as famílias na despistagem, estra-
tégias terapêuticas no atenuar da evolução da doença, 
encaminhamento terapêutico, integração em contexto 
de relações interpessoais (centro de dia adequado ou 
lar), integração em contexto ocupacional terapêutico, 
formação aos cuidadores, etc. O gabinete oferece à 
comunidade em geral sessões de formação: assim, na 
próxima semana, ocorrerá uma formação aberta no 
Centro de Dia de S. Simão – Brogueira, posteriormente 
ocorrerá uma em Torres Novas.  

A sociedade em geral não pode ficar indiferente a 
esta problemática social. A formação é fundamental na 
definição de estratégias de apoio aos possíveis doentes 
com demência. A Santa Casa está disponível em apoiar 
e esclarecer qualquer dúvida. Se está a ler a presente 
crónica e conhece alguém com alzheimer ou demên-
cia, não hesite em contatar o gabinete da Santa Casa. 
O esclarecimento no tempo devido pode contribuir 
positivamente na definição de estratégias terapêuticas 
para quem está a entrar no processo de demência. Por 
isso, não hesite em informar-se corretamente.

Alzheimer 
e demências

Carlos Ramos

OPINIÃO

Entroncamento: bombeiros voluntários 
inauguraram quartel remodelado 

As obras de remodelação da parte operacional 
do quartel dos bombeiros voluntários do En-
troncamento estão concluídas e a cerimónia de 
inauguração decorreu no passado sábado, um 
momento que contou com a presença do minis-
tro da Administração Interna, Miguel Macedo.

A vinda do responsável governamental 
ao distrito de Santarém, nomeadamente 
a Almeirim, onde participou na cerimónia 
de lançamento da primeira pedra da Base 
Permanente do Grupo de Santarém da 
Força Especial de Bombeiros, propiciou 
a sua passagem pelo Entroncamento e, 
desta forma, associou-se ao momento de 
alegria vivido naquela casa. Miguel Macedo 
acabaria por considerar a obra um bom 
exemplo do que pode ser feito a partir de 
infraestruturas existentes.

O investimento nestas obras foi de 
429 mil euros, comparticipadas por 
fundos comunitários em 354 mil euros, 
intervenção que permitiu dotar o quartel 
com mais 30 por cento de área coberta e 
melhores condições de conforto e opera-
cionalidade: novas camaratas, espaços de 
convívio, cozinha, bar, vestiário, portões 
de emergência e sala de formação.

José Salvado, presidente da direcção da 
associação humanitária, considerou a obra 
relevante não apenas para os bombeiros mas 
também para a cidade e lembrou que a dotação 

de melhores condições aos operacionais foi 
um compromisso que assumiu desde cedo, 
“apresar dos tempos difíceis”.

Jorge Faria, presidente da câmara municipal 
do Entroncamento (PS), aproveitou a presença 
do ministro do MAI para apelar à existência, 
no Entroncamento, de um dispositivo de 
meio de socorro apto para intervenção em 
situações de desastre no âmbito da ferrovia, 
algo que, assegurou, não existe no país. “A 
nossa localização, a nossa história, justificam 
este equipamento”, disse.

Mais investimento 
na prevenção da floresta 

Miguel Macedo anunciou, no Entroncamento, 
que vai haver este ano um reforço de verbas 
para a prevenção e combate aos incêndios 
florestais. No ano passado os 75,5 milhões 
de orçamento acabaram por ser largamente 
ultrapassados devido à grande densidade 
de fogos que assolaram o país, tendo sido 
afectados mais 14 milhões. “Este ano vamos 
começar com 85 milhões de euros, mas eu 
gostava de gastar apenas 50 milhões.”

Passagem pedonal já funciona na estação

Feirantes pedem preços do terrado mais baratos
Representantes da Associação de Fei-

rantes do Ribatejo e Concelhos Limítrofes 
pediram à câmara municipal do Entron-
camento que reduza as taxas aplicadas 
na utilização dos terrados no mercado 
semanal, que se realiza ao sábado, no 

espaço multiusos. A reunião decorreu 
na passada quinta-feira, dia 27, entre 
representantes da associação e o vereador 
Carlos Amaro, responsável pela pasta dos 
mercados e feiras, tendo este deixado 
em aberto a possibilidade de estudar o 

assunto, refere a autarquia numa nota 
de imprensa, que salienta o esforço da 
câmara em melhorar as condições do 
mercado. A falta de limpeza, por parte 
dos feirantes, também foi abordada 
nesta reunião.

Entrou ao serviço na terça-feira, dia 1 de Abril, a 
passagem superior pedonal da estação ferroviária 
do Entroncamento, solução que permite que os 
passageiros deixem de atravessar as linhas para o 
acesso às plataformas de embarque.

Esta nova passagem liga a zona das bilheteiras às 
plataformas centrais, “reforçando as condições de 
segurança dos utentes e passageiros”, descreve a 
Refer em comunicado, acrescentando que a medida 
se “inscreve num conjunto de acções, de âmbito na-
cional, que a empresa tem implementado”. A partir de 
agora é proibido o atravessamento das linhas, prática 
diária durante toda a vida naquela estação.


