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Espaço exterior renovado

Utentes foram
“graffiters”
por dois dias
Projeto Lata 65 passou pela Mutualista
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Três perguntas a Nelson Silva, Presidente da Mutualista

«Projeto da Unidade Móvel de
Saúde é de extrema importância»
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Editorial

Nelson Silva
Presidente da
Mutualista Covilhanense

O ano civil que agora termina
foi de grandes realizações para a
Mutualista Covilhanense. Os números referentes à nossa atividade
em 2015, que partilhamos consigo
através desta edição da “Magazine
Sénior”, são não só elucidativos da
intensa atividade da Instituição,
como também atestam o quanto
continuamos a crescer a cada novo
ano.
Ao interagirmos com mais de 110
mil pessoas em 2015, assumimo-nos como um dos principais agentes da Economia Social na região.
Somo-lo na prestação de serviços
de Saúde de excelência no Centro
Clínico e na Farmácia, nas valências de apoio à 3ª Idade em que nos
constituímos como uma referência
regional de boas práticas e somo-lo
em projetos como o Programa de
Emergência Social, pensado para
ajudar diretamente quem mais precisa. Somo-lo, em suma, no quotidiano, com os nossos associados e
com a população do concelho da
Covilhã.
Um dos nossos grandes objetivos
para este ano era o de abrir a Instituição à comunidade covilhanense.
Este foi um objetivo amplamente

alcançado através de várias ações,
como a realização de mais de 1.700
rastreios cardiovasculares gratuitos
através do programa “Prevenir para
Ganhar” ou a reabertura da Antiga Sede, onde está o Gabinete de
Apoio ao Idoso e ao Associado e
onde atualmente funcionam ateliês
temáticos gratuitos abertos à população em geral.
O ano de 2015 ficou ainda marcado
pela implementação de um sustentável e lento processo de modificações estruturais, agora concluído,
cujos resultados são cada vez mais
visíveis, permitindo responder
prontamente às necessidades dos
nossos associados e utentes, assim
como às dos covilhanenses que nos
procuram para requerer Apoio Social.
Em 2015 fomos também reconhecidos pelo nosso trabalho. Recebemos, uma vez mais, o prémio “Missão Sorriso” e o Centro Hospitalar
da Cova da Beira (CHCB) distinguiu-nos como Instituição que
em muito tem contribuído para o
desenvolvimento de excelência da
unidade hospitalar. São distinções
que nos motivam ainda mais para
continuarmos a trabalhar em prol
dos nossos associados e dos covilhanenses.
Novos desafios se avizinham. A Direção a que presido já traçou planos
para 2016, dos quais destacamos
a continuidade do Programa de
Emergência Social – já assegurada
através de protocolo assinado com
a Câmara Municipal da Covilhã –,
a reabilitação energética do edifício
da sede social e o lançamento do
projeto Unidade Móvel de Saúde,
com alargamento da nossa Rede de
Serviços de Saúde até às populações das freguesias rurais do concelho da Covilhã.
Tal como há 85 anos, é a prestação
de apoios sociais na saúde que nos
impulsiona para a criação de um
futuro melhor para todos nós.

Espaço exterior da Mutualista
devolvido aos utentes mais
funcional e moderno
Nas vésperas da inauguração das obras, idosos da Instituição foram “graffiters” por dois dias e
transformaram um dos muros em arte urbana

Na inauguração, a animação musical esteve a cargo do grupo de cantares
Tantos & Mais Um

Após uma intervenção de cerca de
dois meses, apoiada pela “Missão
Sorriso”, o espaço de lazer exterior da
Mutualista Covilhanense foi devolvido aos utentes, no início de setembro,
modernizado e adaptado às suas necessidades.
As obras de requalificação deste espaço, com cerca de 520 metros quadrados, contemplaram a substituição do
antigo piso em paralelos por um pavimento apropriado, a criação de zonas solarengas e de um espaço verde,
a pintura de muros e a instalação de
novo mobiliário urbano, como bancos
e uma pérgula, entre outros.
Nos dois dias anteriores à inauguração, a 1 e 2 de setembro, já com as

obras concluídas, também os utentes
foram convidados a deixar a sua marca pessoal na intervenção, através do
workshop de arte urbana para idosos
Lata 65 – que na sua génese é desenvolvida pelo Coworklisboa em parceria com o Wool, o Festival de Arte
Urbana da Covilhã. O desafio, que
envolveu a covilhanense Lara Seixo
Rodrigues, consistiu em muni-los de
latas de spray para pintarem um dos
muros com muita imaginação, cor e
mensagens positivas.
«Decorreu neste espaço uma iniciativa inédita na Covilhã e que teve como
objetivo a aproximação da população
idosa a uma forma de arte contemporânea, que está associada aos mais

jovens, num enquadramento de envelhecimento ativo e de cooperação
intergeracional que as paredes deste
edifício vão perpetuar», salientou na
cerimónia de inauguração o presidente da Direção da Mutualista. Nelson Silva destacou ainda o facto de
se ter realizado «uma intervenção arquitetónica moderna e que permitiu
o surgimento de um espaço de lazer
seguro e agradável».
Nesta cerimónia estiveram presentes
vários representantes de entidades
da região, entre os quais o diretor do
Centro Distrital de Segurança Social
de Castelo Branco, Melo Bernardo, e
o presidente da Câmara Municipal
da Covilhã, Vítor Pereira. Para Melo
Bernardo, o espaço «é muito importante para os idosos porque lhes
permite sair das quatro paredes da
instituição, melhorando a qualidade
de vida de quem os frequenta». «Nos
dias de hoje, as políticas de proximidade são cada vez mais fundamentais
no apoio às pessoas e quando se visita
uma Instituição como esta e sentimos
o que se passa, a forma como aqui se
trabalha, temos todos os motivos para
ficar descansados», acrescentou aquele responsável.
Também Vítor Pereira elogiou a remodelação conseguida: «É com agrado que vejo estes melhoramentos.
Estou satisfeito pelo facto de a Mutualista inovar e por ver a Instituição
a trabalhar em prol dos que mais
precisam, sendo de louvar o que tem
sido feito para ajudar a terceira idade,
uma geração muito importante para
todos nós».
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O ano de 2015
em números

95
Assinado protocolo para
Programa de Emergência Social

O que é a
Lata 65?
A LATA 65 é uma iniciativa
para idosos no âmbito da
arte urbana, desenvolvida
pelo Coworklisboa em parceria com o Wool – Festival
de Arte Urbana da Covilhã.
Os objetivos são provar que
conceitos como envelhecimento ativo e solidariedade
entre gerações fazem cada
dia mais sentido, aproximar
os menos jovens a uma
forma de expressão artística
habitualmente associada aos
mais jovens e demonstrar
que a idade é só um número.
Este é um projeto que até
já ultrapassou fronteiras, atravessando mesmo o Atlântico
rumo ao Brasil.

No âmbito das comemorações dos 145 anos de Elevação da Covilhã a Cidade, nos Paços do Concelho, foi assinado um protocolo entre a Mutualista Covilhanense e a Câmara Municipal para a
implementação do Programa de Emergência Social por parte da
Instituição, no valor total de50 mil euros. Este apoio permitirá à
Mutualista continuar a desenvolver várias ações de âmbito social,
com o intuito de combater a fome, a exclusão social e o isolamento
de idosos.

atendimentos mensais, em
média, no Gabinete de Apoio
ao Idoso e ao Associado

350

pessoas ajudadas através do
Programa de Emergência Social

40

Com o objetivo de sensibilizar a população em geral para a importância de adotar estilos de vida saudáveis, a Mutualista Covilhanense promoveu Rastreios Cardiovasculares gratuitos no Serra
Shopping, a 28 e 29 de novembro. No total, foram realizados mais
de 700 testes à glicémia, triglicéridos e colesterol num stand montado no piso zero. Este é o número mais elevado de testes realizados pela Instituição em tão curto espaço de tempo.

famílias apoiadas todos os
meses através da Ajuda
Alimentar a Pessoas
Necessitadas

2.000

/ m2

de terrenos disponibilizados
para Hortas Sociais

110.000

idosos abrangidos pela
Teleassistência
(Apoio a Idosos Isolados)

é o número total de pessoas
com quem interagimos nas
diferentes valências e
modalidades/serviços este ano

idosos apoiados diretamente,
todos os dias, pela Estrutura
Residencial, Centro de Dia
e Apoio Domiciliário

rastreios gratuitos realizados
fora da Instituição no âmbito
do programa “Prevenir para
Ganhar”
(junho 2014 a março 2015)

atendimentos diários,
em média, na Farmácia

atendimentos diários,
em média, no Centro Clínico

130

Mais de 700 rastreios
no Serra Shopping

100

100

1.700

120

35.000 3.000
associados

refeições sociais servidas na
Cantina Social

50

colaboradores
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«Projeto da Unidade Móvel de Saúde é
de extrema importância»

Três
perguntas a

1.

2.

3.

Em que consiste
uma Unidade Móvel
de Saúde?

Qual a
importância
desse projeto?

Enquanto Presidente desta grande e histórica Instituição, tenho
vários desejos para o próximo
ano. Não é fácil escolher um, mas
opto pelo desejo de executar com
sucesso e celeridade o projeto da
Unidade Móvel de Saúde.

O projeto consiste numa carrinha
com mobiliário e equipamento
médico, vocacionada para a prestação de serviços de Assistência
Médica e de Enfermagem por
parte de profissionais da área e
para ações de promoção da Saúde e de prevenção na doença.

O projeto da Unidade Móvel de
Saúde é de extrema importância
porque irá permitir-nos levar às
populações das freguesias rurais
do concelho da Covilhã serviços
na área da Saúde de grande qualidade, combatendo o isolamento e encurtando distâncias para
muitas pessoas, designadamente
para os idosos.

Qual o principal
desejo do Presidente
da Mutualista
para 2016?

Nelson Silva

Presidente da
Mutualista Covilhanense

Ateliês temáticos
dinamizam antiga sede
Gabinete de Apoio ao Idoso e ao Associado, massagens
terapêuticas e outros ateliês temáticos funcionam no mesmo
edifício
A Mutualista Covilhanense está a
apostar na dinamização da recém-reaberta antiga sede da instituição,
atrás da Câmara Municipal, através
de vários serviços e iniciativas, entre
os quais estão ateliês temáticos gratuitos abertos à população em geral.
Um deles, de iniciação à Informática,
está a registar grande adesão, tendo
já 50 inscritos. Identificar os com-

ponentes básicos de um PC, criar
pastas, aceder à Internet ou trocar
e-mails são alguns dos conteúdos
que os formandos podem aprender
com o formador António Duarte,
em diferentes sessões que decorrem
às segundas, terças, quartas e quintas-feiras, entre as 15 as 17 horas. Os
formandos podem levar o seu próprio computador portátil ou utilizar

os do Ateliê.
Os outros ateliês em funcionamento
são os de Arraiolos, com a formadora
Maria Francisca, às quartas e quintas-feiras, e o de Bordados de Cas-

telo Branco, com Sandra Pinheiro,
também às sextas-feiras.
No mesmo edifício, às quintas-feiras,
há também massagens terapêuticas
por apenas 12 euros, em sessões de

40 minutos cada, mediante marcação. Trata-se da mais recente aposta
da Mutualista neste espaço. Manipulações para desnível de anca e
coluna, drenagem linfática, ventosaterapia - que consiste no tratamento
de inflamações várias (nervo ciático,
tendinite, etc) - e reiki são as ofertas
disponíveis. A massagista é Isabel
Brás.
Ainda na antiga sede, a Mutualista
realiza gratuitamente Atendimento
e Acompanhamento Psicossocial,
Campanhas de Sensibilização em
áreas como a Saúde ou a Segurança,
e auxilia no esclarecimento de dúvidas sobre assuntos como legislação,
IRS e preenchimento de documentos.

