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NESTA EDIÇÃO

SAÚDE MENTAL
QUANDO A DOENÇA
BATE À PORTA

MOÇAMBIQUE: VIVER SEM NADA PARA COMER
- RESULTADO DA CAMPANHA

ATUALIDADE

- JANTAR SOLIDÁRIO NO FUNCHAL
- SALA DE ESTIMULAÇÃO MULTISSENSORIAL EM BRAGA
- ALMOÇO SOLIDÁRIO DE NATAL EM LISBOA

SOS: E SE A DOENÇA MENTAL ESTÁ
À PORTA?

A ORDEM HOSPITALEIRA DE S. JOÃO DE DEUS É UMA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCIA DIRETAMENTE DEPENDENTE DA SANTA SÉ.
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MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO
estar verdadeiramente e compartilhar os
bons e maus momentos. É uma viagem
maravilhosa.”

O Papa observou que “estamos na era
digital, mas na verdade, sabemos muito
pouco sobre comunicação. Estamos
todos conectados, mas não estamos
realmente envolvidos uns com os
outros.” Nesse sentido, Francisco deixanos o desafio de nos envolvermos com
o outro: “envolver-se requer vida; exige

© vatican news

Em Maio passado num encontro com
jovens da Macedónia, o Papa Francisco
alertou-os para os problemas de
saúde mental relacionados com o uso
excessivo da comunicação digital.

PAPA FRANCISCO NA SUA VISITA À MACEDÓNIA

ATUALIDADE
JANTAR SOLIDÁRIO NO FUNCHAL ANGARIOU 560
REFEIÇÕES PARA A VENEZUELA
Dia 27 de setembro, a Fundação reuniu 80 pessoas num
jantar de angariação de fundos para os hospitais dos Irmãos
em Caracas e Maracaibo, no âmbito do projeto “Grão a
Grão”. Juntos, os participantes ainda apadrinharam um
dos estudantes bolseiros do BEM.
SALA DE ESTIMULAÇÃO MULTISSENSORIAL
Com início num evento do Centro Hípico do Norte, estamos
a angariar 11.713,14€ de forma a apoiar a Casa de Saúde
de S. João de Deus, em Barcelos, a equipar esta sala que
pode ajudar a mudar a vida de mais de 250 pessoas. Se
puder, ajude.
ALMOÇO SOLIDÁRIO DE NATAL EM LISBOA
No dia 12 de dezembro, na Casa do Alentejo, em Lisboa,
reunimos todos os amigos de S. João de Deus para o
almoço de Natal e para um momento de solidariedade em
prol do Hospital de S. João de Deus. Contamos consigo.
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MOÇAMBIQUE: VIVER SEM NADA PARA COMER
Nos últimos Gestos Solidários pedimos a
vossa ajuda para podermos responder às
muitas pessoas que pedem comida aos
Irmãos de S. João de Deus.
Graças ao seu apoio, num total de pouco
mais de 5.600€ em donativos, estamos
já a entregar alguns dos 107 cabazes
e concretizámos o nosso objetivo:
ajudaremos 92 famílias - conseguimos
angariar 40 cabazes essenciais (20€
cada), 36 cabazes básicos (50€ cada),
16 cabazes úteis (75€ cada) e ainda
apoiaremos o Centro com 15 cabazes.
Estamos gratos a todos os que puderam
ajudar.
Temos ainda bem presente a nossa
obrigação em alimentar corretamente os
doentes do Centro de Saúde Mental S.
João de Deus, em Nampula. Como o Estado
moçambicano não cumpre esse apoio,
os Irmãos contam com a nossa ajuda,
todos os anos, para colocar comida na
mesa dos doentes que acolhem, apoiam
e cuidam. Por isso, apesar de ser preciso
muito mais, os 15 cabazes entregues ao
centro são tão importantes.

MOÇAMBIQUE

5.604,15€
111 DONATIVOS

Da nossa parte e em concordância com
os padrinhos e madrinhas, continuamos
a ajudá-los, porque confiamos que a
vivência junto dos Irmãos, em Nampula,
lhes dará a confiança para terem um
futuro melhor. Mas precisamos de fazer
mais.
Vamos por isso continuar este programa
de apoio alimentar: as FAMÍLIAS
CARENCIADAS de Nampula e o Centro de
Saúde Mental vão continuar a precisar de
contar consigo. Sabemos que, se puder,
não deixará de apoiar. Em nome dos
Irmãos de S. João de Deus em Nampula,
um grande bem haja a todos os que
apoiaram e que podem continuar a apoiar
esta causa!

Como Moçambique foi atingida por dois
ciclones no início do ano, a pobreza e a
fome ficaram mais visíveis. Mas essa dura
realidade é a infeliz normalidade que os
Irmãos de S. João de Deus acompanham
e combatem a todo o custo. Até os jovens
que apoiamos nas Bolsas de Estudo de
Mérito, o nosso programa BEM, têm que ser
apoiados com alimentos: apercebemos-nos que muitos deles tinham que optar
entre comprar materiais escolares ou
comida e deixavam os estudos para trás.
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Família a receber a doação de um cabaz de alimentos

SAÚDE MENTAL
QUANDO A DOENÇA BATE À PORTA
Queremos partilhar consigo o que a
Fundação S. João de Deus fez este ano
com o seu apoio.
O Hospital de S. João de Deus, em
Montemor-o-Novo, pediu-nos ajuda e
nós dedicámos as nossas atividades
e eventos para a aquisição de cadeiras
de rodas, de cadeiras de banho e
material de apoio aos cuidados de
saúde, necessários para dar uma resposta
de maior qualidade à comunidade e,
em particular, a quem mais necessita
de recuperar a sua autonomia. Porque
andar sobre rodas, quando não se
consegue andar, faz toda a diferença!
Esta é a nossa missão: ajudar quem
mais precisa, fazendo o bem, bem feito,
como tão bem fazia S. João de Deus. E
só conseguimos concretizá-la consigo.
Foi com a sua ajuda que levámos mais
dignidade às pessoas com experiência
de doença mental em Timor-Leste ao

Gradeamento de protecção aos doentes do Centro de Saúde
Mental em Laclubar

contribuirmos para a construção de um
gradeamento de proteção aos doentes em
tratamento no Centro de Saúde Mental em
Laclubar. Obrigada por generosamente
deixar o seu coração apoiar esta causa,
por manter a sua atenção aos que nem
voz têm para pedir ajuda.
O seu apoio também ajudou Moçambique
a encontrar uma esperança para uma
vida melhor, após os últimos ciclones
que devastaram o país. A sua ajuda foi
essencial para entregarmos mais de
100 cabazes de alimentos ao Centro de
Saúde Mental de Nampula e às famílias
carenciadas protegidas pelos Irmãos de
S. João de Deus.
É consigo que queremos continuar a levar
a saúde mental a casa de pessoas a quem
a doença já bateu à porta. Temos vindo
a prestar especial atenção ao projeto
Cuidando: em Barcelos e no Funchal,
foi possível chegar a mais famílias, a

Utente e familiar no Centro de Saúde Mental de Nampula
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SAÚDE MENTAL
QUANDO A DOENÇA BATE À PORTA
Braga, Funchal, S. Miguel e Angra,
todas constituídas por pessoas com
doença mental não incapacitante e por
voluntários praticantes da modalidade
que abraçaram o projecto.

Jogos de Estimulação Cognitiva criados no âmbito da Academia
da Memória

realizar mais visitas de acompanhamento
a pessoas portadoras de doença
psiquiátrica grave de evolução prolongada
e elevado grau de dependência. Porque
é possível aliviar as famílias com visitas
regulares de profissionais de saúde,
porque é possível ajudar a pessoa com
experiência de doença mental a sentir-se
bem em sua casa e junto dos seus.

“é possível ajudar a pessoa
com experiência de doença mental
a sentir-se bem.”
No âmbito do projeto Academia da
Memória, estamos a promover sessões
de estimulação cognitiva em grupo e
individuais, para que todos e todas
possamos envelhecer com mais vida e
memória.
Contamos também consigo para apoiar a
reintegração de pessoas com experiência
de doença mental na comunidade. Este
ano, dedicámo-nos a dinamizar as equipas
de Golfe de S. João de Deus, em Lisboa,

Em Lisboa, continuamos a promover
o projeto Mind UP com o objetivo
de concretizar o potencial de
desenvolvimento das pessoas com
experiência de doença mental e é
nesse contexto que estamos a produzir
a curta- metragem “Autorizado a
sonhar”, realizada na sua totalidade
pelos participantes deste projeto e com
estreia marcada para 10 de Janeiro
de 2020. Já o serviço de pequenas
reparações domésticas, Ferro de
Soldar, mantém o seu contributo para
a integração social e profissional de
uma pessoa com doença mental,
apoiada pelo projeto Faz Parte, que tem
proporcionado ambientes protegidos
de inclusão a utentes da Casa de Saúde
do Telhal.
Contamos também com o seu apoio
para falar do que não se fala: para
falarmos sem tabús de saúde e doença
mental e da importância de cuidarmos
da nossa saúde mental, através do
projeto Mentalizar.
A missão da Hospitalidade não tem
fronteiras e com a sua ajuda, queremos
continuar a chegar a quem mais precisa.
Precisamos de si. Se pode contribuir,

faça um donativo!
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YOU SHOULD MIND
NÃO É UMA TENDÊNCIA: É CIDADANIA
Depois de tantos anos de trabalho na
saúde mental, os Irmãos de S. João de
Deus sentem que ainda há muito por fazer
nesta área, um pouco por todo o mundo.
“Saúde Mental - e quando a doença bate
à porta?” é o tema desta edição e a
pergunta que continua a motivar a ação
das instituições da Ordem Hospitaleira.
De acordo com dados da OMS, mais de
800 mil pessoas morrem vítimas de
suicídio todos os anos. Isto significa que
a cada 4 segundos alguém decide que a
sua vida deixou de ter sentido. Para ter
um melhor papel na prevenção destas
situações, no próximo ano a Fundação
S. João de Deus irá lançar um programa
de consciencialização e ação para uma
melhor saúde mental: You Should Mind.
Este nome, que surge da junção entre
“You Should Mind” e “With Your Mind”,
inglês para “deves importar-te” e “com a
tua mente”, vai ao encontro daquela que
queremos que seja a atitude de uma nova
geração, que olha sem estigma para os
cuidados de saúde mental. Os nossos dois
principais públicos alvo serão os jovens
estudantes e os trabalhadores, apesar de
querermos que a mensagem se estenda
a toda a sociedade civil. Este é um tema
que nos toca a todos e a todas. Para que
pedir ajuda não seja motivo de estigma,
convidamos a que siga este Programa.
Todos temos um papel. Qual é o seu?

#YouShouldMind - não é uma tendência:
é Cidadania.
6 GESTOS SOLIDÁRIOS

SOS:

E SE A DOENÇA MENTAL
ESTÁ À PORTA?
FALE COM ALGUÉM

procure o seu médico de família, um
psicólogo ou simplesmente alguém no
grupo de amigos ou na sua paróquia.
Fale com alguém do que sente. Não
finja que está tudo bem.
CONTACTE A FUNDAÇÃO S. JOÃO DE
DEUS (217 983 400):

fique a conhecer as várias respostas
que dispomos na área da sáude
mental. Temos técnicos que estarão
dispostos a ouvir o que precisa de falar.
LIGUE SOS VOZ AMIGA (800 209 899):

do outro lado está alguém que
voluntariamente está apenas para
ouvir quem se sente em desespero e
a ajudar a dar um olhar diferente à sua
realidade.
LIGUE SAÚDE 24 (808 24 24 24):

todos os dias 24 horas/dia. Não
coloque de parte o que sente. Deixe
que sejam técnicos especializados
a avaliar e a dar-lhe indicações que
possa seguir.

CASA DE SAÚDE S. MIGUEL - PONTA DELGADA
QUANDO AS MÃOS MOLDAM A INTEGRAÇÃO

Os Irmãos de S. João de Deus estão
presentes em Ponta Delgada (Açores)
desde 1928, prestando cuidados de
saúde mental e apoio social através do
Instituto S. João de Deus - Casa de Saúde
de S. Miguel.
O Centro Ocupacional Irmão Brás, inserido
na Casa de Saúde, congrega um conjunto
de ateliers supervisionados e estruturados
para que as pessoas com experiência
de doença mental em processo de
reabilitação neste Centro disponham de
materiais, de instrumentos e da formação
necessária para dar forma às suas
capacidades produzindo diversos artigos
de artesanato que têm surpreendido pela
qualidade.
Tal como em outros centros de S. João de
Deus - que a seu tempo daremos atenção
- das mãos destes utentes são produzidos
diariamente, diversos trabalhos em olaria,

artes plásticas, trabalhos manuais e
madeira que apresentam um rigor técnico
e beleza estética de elevada qualidade.
O Centro Ocupacional Irmão Brás é por
isso um bom exemplo de como os hábitos
de trabalho e de socialização podem
promover a plena integração de pessoas
com experiência de doença mental.
No próximo ano, a Fundação dará especial
destaque à Casa de Saúde de S. Miguel
que já há algum tempo vem a solicitar
a ajuda para poder prestar melhores
cuidados aos muitos doentes que dela
necessitam em toda a Região Autónoma
dos Açores. Pedimos a sua atenção:
vamos com certeza precisar da sua boa
vontade!

(Entre em contacto connosco para o
217 983 400 para conhecer algumas
destas peças)
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MENSAGEM DE NATAL

IR. VÍTOR LAMEIRAS

A cada vez que nos preparamos para receber o
Menino Jesus, iniciamos um novo caminho de
procura em que aspiramos a sermos o quão melhor
podemos ser. Reconciliamo-nos para encontrar
paz, ajudamo-nos para construir pontes, apoiamonos para nos sentirmos aceites e amados. Mas
será que o nascimento de Cristo tem apenas este
propósito, espiritualmente pessoal, na preparação
de “mais um Natal”?
Ao entrarmos neste Advento, proponho que não esqueçamos o exemplo de S. João
de Deus e as nossas palavras e intenções se traduzam em atos de compromisso e
de generosidade. Faz sentido fazer o caminho, mas é no encontro com aqueles que
precisam que se faz o Natal.
Faço votos de que o Menino Jesus vos traga a Paz e o Amor que desejam entre as vossas
famílias e aqueles que mais amam e que o Novo Ano seja repleto de Hospitalidade.
Sejam felizes.
O seu recibo é dedutível no IRS. Remeta-nos o seu comprovativo e indique qual a causa que deseja apoiar.

NIF

FUNDAÇÃO
S. JOÃO DE DEUS

507 807 987

COM A SUA AJUDA CONSEGUIMOS AINDA:

JÁ PODE AJUDAR POR

428 DONATIVOS / FUNDO RESERVA

962 522 405

18.428,25€
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