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Mónica Santos
Responsável de Enfermagem do Hospital Beata 
María Ana (Madrid, Espanha)

Depois de ter vivido esta situação excecional em 
que nos encontramos, desde o passado mês de 
março, agora que a situação acalmou e podemos 
recomeçar a respirar, é necessário olhar para trás e 
refletir serenamente sobre tudo o que aconteceu. 

Os momentos, desde o início, foram duros, caóti-
cos, aterradores. Experimentamos sentimentos e 
situações que até os profissionais mais experientes 
diziam nunca ter visto. Esta perceção fez com que, 
nas primeiras semanas, tomássemos decisões mui-
to rápidas, mudando em função das necessidades, 
diferentes em pouco espaço de tempo, tendo em 
conta os recursos disponíveis.

É nessas situações, quando aflora a verdadei-
ra essência das pessoas, que se descobrem os 
verdadeiros valores profissionais, a verdadeira ati-
tude vocacional e as melhores qualidades do ser 
humano. Vivemos uma experiência em que cada 
um de nós fez o melhor que sabia. É difícil esquecer 
os rostos, os olhares das pessoas que se aproxima-
vam para perguntar em que podiam ajudar, vete-
ranos, jovens, recém-licenciados em cujo rosto se 
refletia o medo, a incerteza… mas ali estavam. Vive-
mos momentos onde um olhar dizia tudo, era im-
prescindível olhar, expressando o desejo de abraçar 
todos os que estavam ali a ajudar, dando o seu pe-
queno contributo, apesar de saberem que, quando 
chegassem a casa, os esperava uma família, sem sa-
berem até que ponto podiam estar a expô-la. Todos 
coincidimos no poder do contacto, na falta que nos 
fazia nesses momentos receber um forte abraço.

Como enfermeira, agora na direção de enfer-
magem, vivi um dos momentos mais duros de 

toda a minha carreira, já que a esta situação tive-
mos de somar a terrível perda de um grande co-
lega e amigo, o Dr. Aurelio Capilla, Diretor Clíni-
co do nosso hospital. Ele enfrentou os primeiros 
momentos com o seu grande sentido de responsabi-
lidade e grande capacidade de planeamento, graças 
ao qual pudemos garantir um bom atendimento 
aos doentes desde a sua entrada nas urgências.

O Aurelio deixou em todos nós uma marca inde-
lével, destacando-se pelo seu elevado sentido de 
responsabilidade, espírito incansável para conse-
guir melhorias contínuas, grande capacidade de 
escuta, vocação para as relações interpessoais e 
grande profissionalismo, aliado ao mais importante 
que se destacava nele: o seu grande valor como ser 
humano. 

Foi um verdadeiro prazer e uma grande sorte ter 

OBRIGADA A TODOS DE CORAÇÃO!

“Os momentos, desde o 
início, foram duros, caóticos, 
aterradores. Experimentamos 
sentimentos e situações que 

até os profissionais mais 
experientes diziam nunca ter 

visto”
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podido partilhar e aprender tanto com ele durante 
todos estes anos. Nunca o esqueceremos.

Já não podemos continuar a partilhar momen-
tos com ele, mas continuaremos a plasmar a 
sua essência que a todos nos confortava e nos 
transmitia serenidade perante situações difíceis. 
Situações como a vivida torna-nos mais fortes e 
reforçou a nossa convicção de que o mais valioso 
que possui esta Instituição, das Irmãs Hospitalei-
ras, são as pessoas que fazem parte dela, aquelas 

que estão na linha da frente, no dia-a-dia do nosso 
Hospital, prestando o seu auxílio e o seu grande 
profissionalismo ao serviço dos doentes, dando 
o seu melhor, não se rendendo, trabalhando com 
força e empenho, apesar das dificuldades; em suma, 
Praticando a Hospitalidade. Aproveito este meio 
para agradecer a toda a equipa do hospital Bea-
ta Maria Ana, incluindo todos e cada um, pela sua 
grande ajuda e contributo durante estes momen-
tos difíceis recentemente vividos, e incentivá-los a 
continuar, fazendo parte desta grande Instituição.

Anita Tsaneva
Coordenadora de atividades em Santa Tere-
sa (Londres, Inglaterra)

A MINHA EXPERIÊNCIA EM 
SANTA TERESA DURANTE O 

CONFINAMENTO

Quando me pediram que escrevesse sobre a 
minha experiência durante os meses de confina-
mento devido à COVID-19, inicialmente pensei so-
bre o que escrever, já que, sobretudo em Santa Te-
resa, tratamos de continuar o nosso trabalho com os 
residentes, mantendo-os seguros e seguindo as re-
comendações ditadas pelo governo do nosso país.

Depois de pensar longamente e olhar para trás, 
dei-me conta de que houve aspetos positivos, 
tanto para os colaboradores, como para os 
residentes. Mantivemos um espírito positi-
vo na nossa instituição e tratamos de manter a 
vida dos nossos residentes o mais próxima da 
normalidade possível. De repente, conver-
teu-se em algo normal ver as pessoas com 

máscaras azuis; com o tempo, tanto nós como os 
residentes, podíamos imaginar o sorriso desse co-
laborador a falar connosco, podíamos ouvir o seu 
sorriso na voz. Prestar atenção à entoação foi mui-
to útil! Houve muitas situações cómicas, quando 
as máscaras impediam os residentes de decifrar o 
significado correto do que tinha sido dito e provo-
cavam todo o tipo de interpretações engraçadas. 

Os colaboradores fizeram um esforço adicional 
para que os residentes continuassem felizes, ape-
sar das circunstâncias. Para tal, passaram mui-
to tempo nos seus quartos a cantar para eles, 
colocando a sua música preferida, dançando, 
brincando e fazendo-os sorrir. Esta foi uma bela 
forma de ajudar os residentes a ficarem menos afe-
tados pelo confinamento e pelo isolamento que 
sofreu todo o país. Fez-me ver os meus colegas 
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como heróis, enquanto continuavam a trabalhar e a 
manter a calma, partilhando pensamentos e atitu-
des positivas, e sempre com um espírito feliz, sem 
se queixarem, e sem diminuir a sua atitude de entre-
ga. Pelo contrário, a sua generosidade foi máxima!

Aprendemos muito e utilizamos o tempo de forma 
construtiva, como uma experiência de aprendiza-
gem. No início do confinamento, os residentes pas-
saram um mês nos seus quartos, e isso ajudou-nos 
a identificar e reconhecer que alguns deles fica-
vam mais felizes por tomarem as suas refeições no 
quarto, e não no refeitório. Os residentes também 
se revelaram muito recetivos e entusiastas ao po-
derem realizar as atividades e conversas de forma 
mais pessoal, um a um. Este conhecimento será in-
tegrado na nossa rotina diária e iremos mantê-lo 
no futuro.

Também aprendemos a valorizar as pequenas coi-
sas. Coisas que agora apreciamos imensamente: 
sair num dia de sol, passar algum tempo no jardim, 
conversar e jogar um jogo, ou tomar chá em gru-
pos de mais de 2 pessoas. Em finais de abril, foi a 
primeira vez, desde que começou o confinamento, 
que fizemos uma pequena festa, e celebramos os 
aniversários dos residentes nascidos nesse mês. Foi 
uma celebração muito esperada e uma das mais fe-
lizes que já vivemos, cheios de vida, alegria e grati-
dão. Muita música, e também dançámos!

E a experiência positiva continuou: integramos as 
novas tecnologias para ajudar os nossos residentes 
a manterem-se ligados às suas famílias. As autori-
dades locais de Kensington e Chelsea doaram-nos 

três novos IPads. Graças ao Skype e ao Facetime, 
os residentes puderam realizar videochamadas re-
gularmente para as suas famílias. Foi incrivelmente 
útil, sobretudo para alguns dos nossos residentes 
com demência que sentiam a falta dos seus fami-
liares e não podiam expressá-lo verbalmente. Foi 
muito comovedor vê-los alegres e animados no fi-
nal de cada chamada!

Sentimo-nos gratos por pensarem em nós, 
nos nossos residentes e nos colaboradores 
durante este momento tão difícil. Recebemos mui-
tas chamadas telefónicas de familiares, amigos e 
vizinhos, enviando-nos os seus melhores votos 
e mensagens de apoio, demonstrando que estão 
connosco nos momentos de dificuldade e 
necessidade. Foram-nos deixando 
regularmente muitos cartões encantadores na 
porta principal, alguns de pessoas que conhece-
mos, outros de crianças e adultos da vizinhança que 
queriam animar-nos. Também recebemos flores, 
nunca ficamos sem flores em casa. Não podemos 
esquecer-nos do lado mais doce; recebemos 
grandes quantidades de deliciosos donuts e 
chocolates de duas empresas locais, para os 
residentes e os colaboradores desfrutarem e 
partilharem. Além disso, recebemos desinfetantes 
com aroma a lavanda, para nos mantermos seguros, 
enquanto usufruímos de um perfume delicioso.

As experiências vividas durante os últimos três me-
ses não foram todas fáceis, mas uma coisa ficou 
clara: juntos somos mais fortes e, com apoio, com-
paixão e amor, podemos superar as dificuldades, 
aprender, e continuar mais fortes e motivados do 
que nunca.

“Depois de pensar 
longamente e olhar para 
trás, dei-me conta de que 

houve aspetos positivos, 
tanto para os 

colaboradores, como 
para os 

residentes.”
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positiva continuou: 

integramos as novas 
tecnologias para ajudar 
os nossos residentes a 

manterem-se ligados às 
suas famílias...”
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Dra. Silvia Capezzuto y 
Dra. Marisa Nicolini
Serviço de Psicologia do centro “Villa Rosa” das 
Irmãs Hospitaleiras em Viterbo (Itália)

ROSAS E ESPINHOS DA COVID-19 
EM VILLA ROSA

Recentemente começamos a ver novamente a 
luz ao fundo do túnel, depois de longos meses 
de bloqueio devido à Covid-19 que, em Itália, 
como é sabido, demonstrou ser particularmente 
agressiva. No centro Casa di Cura Villa Rosa, 
das Irmãs Hospitaleiras em Viterbo (Itália), de-
dicado à assistência a idosos, estamos a voltar 
gradualmente à normalidade, depois de a Autorida-
de de Saúde Local ter comprovado que toda a Co-
munidade Hospitaleira estava livre do coronavírus. 

O centro permaneceu dois meses e meio 
totalmente fechado, com o objetivo de 
manter toda a Família do Hospital unida e a salvo, 
embora fisicamente distanciada, para lutar não 
só contra o vírus, mas também contra a sensação 
de perda e saudade que os residentes sentiram, 
especialmente aqueles que agora comentam: “apesar 
deste período de interrupção de muitas atividades e da 
distância forçada da minha família, agradeço às 
Irmãs Hospitaleiras e a todos os profissionais que nos 
fizeram sentir sempre apoiados e acompanhados”. 

Outro dos nossos residentes também re-
conhece: “refletindo sobre este período, 
aparentemente vazio, considero que foi uma oca-
sião para nos aproximarmos e apoiarmos, ainda 
mais, entre os residentes. O tédio e o vazio destes 
meses representaram uma oportunidade para re-
fletir mais, sobre mim mesmo e a história da minha 
vida, bem como para rever alguns dos meus valores”.

Consideramos que é particularmente importante 
partilhar a experiência comovedora do Padre Ma-
rio, também residente do centro: “Durante o perío-

do de confinamento, senti-me como um sacerdote 
que já tinha terminado a sua missão. Em contrapar-
tida, descobri que o Senhor também usa aqueles 
que agora parecem inúteis, para continuar o seu 
trabalho. O gerente do centro perguntou-me se 
queria administrar os sacramentos aos residentes 
e dar uma palavra de consolo a quem muitas vezes 
sofre sozinho. Imediatamente respondi: estou aqui 
para aquilo que precisarem, reconheço o risco da 
situação e sinto-me chamado a dar consolo a partir 
da minha cama do hospital”. 

Concluímos com o reconhecimento e grati-
dão a toda a Comunidade Hospitaleira que, ao 
oferecer o melhor de si mesma, a todos os ní-
veis, tanto pessoal como profissional, e nas 
diversas áreas de responsabilidade, deteve a 
entrada do Covid-19 no lar de idosos Villa Rosa. 
Todos levaram a cabo, com dedicação e coragem, 
um atendimento integral de qualidade, carregado 
de humanidade, praticando a hospitalidade.

Esperamos que, quando terminar esta pande-
mia, a humanidade caminhe para um futuro 
mais brilhante, repleto de valores. Juntos po-
deremos conservar e desenvolver o legado de 
S. Bento Menni, unindo: “ciência e caridade”

Histórias com coração
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Fernanda Caetano
Irmã Hospitaleira e Responsável de um serviço de 
internamento na área de Reabilitação Global na 
Casa de Saúde da Idanha (Portugal).

UMA PESSOA VALE MAIS QUE O 
MUNDO INTEIRO 

O ano 2020 ficará na história da Humanidade, da 
Congregação e da Província Portuguesa das Irmãs 
Hospitaleiras. O motivo poderia ser os 125 anos de 
presença da Congregação em Portugal, contudo, 
não podemos deixar de parte a pandemia do Co-
vid-19, que não nos permitiu celebrar como tínha-
mos planeado tantos anos de presença da hospita-
lidade em Portugal. 

No mês de março, fomos surpreendidos neste 
centro pelo Covid-19 e desde então as nossas ro-
tinas alteraram-se na sua totalidade. Foi necessário 
redescobrir como fazer a hospitalidade ganhar vida 
e tornar-se presença entre a realidade concreta de 
cada dia como membros da Família Hospitaleira. 

A pandemia do Covid-19 veio para nos fazer mu-
dar mentalidades, formas de estar e de realizar o 
serviço hospitaleiro. Foi importante unir esforços 
num momento em que as incertezas se insta-
lavam, visto ser uma situação nova para todos.

Este caminho foi feito em cada dia, na busca do 
melhor e do mais seguro para os utentes, não es-
quecendo a prioridade da missão hospitaleira - “O 
utente”. Foi necessário estabelecer prioridades 
e meios de segurança, atuando de acordo com a 
DGS e usando todos os equipamentos que permi-
tem a cada profissional estar no terreno e realizar o 
seu serviço em segurança para os outros e para si 
mesmo. Salientar que este “atuar” em conjunto foi 
possível com o empenho das equipas que, unindo 
forças, mostraram que juntos “fomos e somos” o 
Samaritano 

• Que não passa ao lado, mas se envolve com dedi-
cação no serviço aos irmãos;
• Que deixa de estar com a própria família para es-
tar mais disponível para o serviço e para uma maior 
segurança.

Isto foi notório no tempo alargado de ho-
ras no trabalho em cada dia para que nada 
faltasse e pudéssemos estar junto dos 
doentes. Tantos gestos e tanta entrega, gratuida-
de da parte de todos! Tantas horas partilhadas de 
alguns voluntários para que tudo fosse mais fácil!

Nestes tempos de pandemia, novos hábitos entra-
ram na rotina diária: os equipamentos de proteção 
(EPIS), a lavagem constante das mãos, o desinfe-
tante sempre pronto a usar; o distanciamento so-
cial, a máscara, o não poder tocar, abraçar, beijar, 
algo tão característico nos nossos utentes que, de 
um dia para o outro, deixou de ser possível. 

“A pandemia do Covid-19 
veio para nos fazer mudar 
mentalidades, formas de 

estar e de realizar o serviço 
hospitaleiro. Foi importante 

unir esforços”

Histórias com coração
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O Covid-19 veio trazer-nos a oportunidade de não 
nos centramos só em nós, mas perceber e agra-
decer tantos gestos de solidariedade, mostrados 
através de carinho, de proximidade de partilha, 
doações em material (máscaras, luvas, viseiras, 
desinfetante…) que nos permitiram poder estar ao 
serviço em maior segurança para com aqueles que 
estão mais frágeis. 

A mudança foi e vai acontecendo em cada um de 
nós; nos hábitos de vida, no respeito pela casa co-
mum, no cuidado pelo Outro. 

Neste tempo, fizeram sentido as palavras de S. 
Bento Menni: “Uma Pessoa vale mais que o mundo 
inteiro”. E foi com este sentido de que a Pessoa vale 
mais que o mundo inteiro que todos se reinventa-
ram para ser e levar esperança e conforto aos que 
no meio desta pandemia ficaram de quarentena, 

contaminados e mais distantes das suas famílias. 
Gradualmente vamos voltando à normalidade 
dentro da anormalidade do que a nossa vida se 
tornou, porque o Covid-19 veio para permanecer 
entre nós mais tempo do que estávamos à espera, 
por isso juntos vamos mostrando que estamos pre-
parados para não nos deixarmos vencer, porque no 
mesmo barco estamos e como família hospitaleira 
remamos na mesma direção, pelo BEM de TODOS! 

Michaell Moreno
Terapeuta Ocupacional da Rede de Saúde 
Mental das Irmãs Hospitaleiras do Chile.

Na comuna de Santiago, o setor mais central da ca-
pital do Chile, encontra-se o Centro Diurno S. Bento 
Menni, das Irmãs Hospitaleiras, um lugar onde 32 
pessoas com doença mental grave e numa situação 
de elevada vulnerabilidade social, têm a possibili-
dade de estar diariamente para realizar diversas ati-
vidades de reabilitação psicossocial e comunitária.

Em tempos de COVID19, enquanto profissionais 
sociais e de saúde, a tarefa de nos reinventarmos 
em relação às nossas intervenções foi complexa, 
mas temos tentado fazer o máximo esforço. Não 
há dúvida de que a tecnologia foi importante; vi-
deochamadas, reuniões online, chamadas telefóni-

APROXIMAR A HOSPITALIDADE DOS 
MAIS EXCLUÍDOS EM ÉPOCA DE 

QUARENTENA

cas, Whatsapp… foram parte das ferramentas que 
utilizamos para desenvolver as nossas estratégias 
de intervenção. Contudo, tivemos de dar um passo 
mais além e realizar visitas domiciliárias. Tentamos 
tomar todas as precauções necessárias em relação 
à proteção pessoal e à dos nossos utentes, para ir 
até aos seus domicílios, com a finalidade de saber, 
em primeira mão, como se encontravam, quais 
eram as suas novas rotinas, se precisavam de algu-
ma coisa em que os pudéssemos ajudar, para além 
de lhes entregar material terapêutico para pode-
rem realizar algumas atividades similares às que 
podiam realizar no nosso Centro Diurno.

“A mudança foi e vai 
acontecendo em cada um de 
nós; nos hábitos de vida, no 

respeito pela casa comum, no 
cuidado pelo Outro”

Histórias com coração
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Devido à complexidade das deslocações na re-
gião, aos riscos e ao sacrifício que isto implica, 
questionamo-nos sobre a pertinência deste tipo 
de intervenção ao domicílio. Ao analisar em pro-
fundidade, chegamos à conclusão de que esta 
assistência estava a marcar a diferença, sobretu-
do naqueles casos de utentes com uma situação 
de vulnerabilidade muito elevada. A proximi-
dade que nos caracteriza, enquanto Instituição 
Hospitaleira, vive deste tipo de ações, ainda mais 
quando estas nos permitiram oferecer os apoios 
necessários a pessoas com dificuldade em respeitar 
a quarentena, já que aumenta a sua ansiedade e/ou 
precisam de trabalhar os seus vínculos familiares. 

Numa destas visitas domiciliárias, tivemos a expe-
riência de poder detetar uma utente com sintomas 
evidentes de coronavírus que se encontrava aca-
mada há vários dias, e nem ela, nem a sua famí-
lia tinham conseguido perceber a gravidade da 
situação. Nesse momento, foram realizados os pro-
cedimentos necessários para que uma equipa de 
saúde ao domicílio lhe fizesse uma avaliação e, de-
pois de verificar o seu estado, internaram-na. Esta 
utente encontra-se, atualmente, ligada à ventilação 
assistida e está a lutar contra este vírus.

Neste contexto, refletimos em torno dos va-
lores hospitaleiros em que está cimentada a 
nossa Instituição e que, desde o nosso primei-
ro dia de trabalho, nos foram transmitidos. A éti-
ca, a sensibilidade pelos excluídos, a qualidade 
profissional, a saúde integral, a humanidade no 
atendimento… são valores que se identificam de 
forma impecável com o tipo de pessoas que so-
mos, bem como com a nossa formação. São, sem 
dúvida, palpáveis quando trabalhamos e nos 
esforçamos, dia após dia, para nos adaptarmos a 
uma nova forma de trabalhar que se repercute no 
bem-estar de toda a nossa comunidade hospita-
leira.

Sheeba Siluvayyan
Irmã Hospitaleira e responsável pelo Grupo Co-
munitário de Thirumala, Índia.

COVID-19, DESAFIO E 
OPORTUNIDADE PARA A 

HOSPITALIDADE

Sou a Irmã Sheeba Siluvayyan, Irmã Hospitaleira 
desde 2013. Fiz um Bacharelato em Comércio e 
estou a concluir o Mestrado em Administração de 
Empresas. Neste momento, sou responsável pelo 
Grupo Comunitário de Thirumala, na Índia, for-
mado por três postulantes, cinco aspirantes e dez 
doentes com doença mental. “Menni Family Home” 

é o nome do Centro. Enquanto grupo, pertencemos 
à comunidade de Kazhakuttom.  

Encontramo-nos no sul da Índia, no Estado de 

“Em tempos de COVID19, 
enquanto profissionais 

sociais e de saúde, a tarefa 
de nos reinventarmos em 

relação às nossas 
intervenções foi complexa, 
mas temos tentado fazer o 

máximo esforço”
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Kerala. Embora, atualmente, a pandemia esteja a 
aumentar em diferentes partes do país, em Kera-
la, onde temos dois centros, hoje em dia não há 
muitos casos. Em 22 de março, começou o confi-
namento na Índia, e estamos a seguir os conselhos 
e as normas do governo para a prevenção deste 
vírus.   

Apesar do imenso sofrimento que a pandemia 
está a causar no mundo, vemos que o bem e a 
solidariedade crescem ainda mais rápido; a fé 
está a consolidar-se nas pessoas; ricos e pode-
rosos, sábios e cientistas, ateus e crentes, po-
bres... todos dizem em uníssono: “Só Deus!”. Deus 
nunca nos abandona e pede-nos para nos 
mantermos firmes na nossa fé, fortes no sofrimento, 
fiéis à nossa vocação e aos nossos compromissos. 

Um compromisso concreto do grupo comunitário 
está a ser o de colaborar com a Diocese, confe-
cionando e distribuindo máscaras. Acima de tudo, 
são as jovens em formação que, com grande entu-
siasmo, já confecionaram mais de 2500 máscaras 
e continuam a fabricá-las alegremente. À pergunta 
que lhes faço sobre “o que significa para vós cola-
borar nesta missão e como vos afeta esta situação 
de pandemia?”, respondem: “O sofrimento dos 
nossos irmãos é o nosso sofrimento”. “Estamos mui-
to contentes por colaborar, e não nos cansamos nem 
desanimamos, porque sabemos que é a Jesus que 
estamos a servir, e Ele dá-nos a força para lutarmos 
juntas contra esta pandemia e contra o que ainda aí 
vem”. “Queremos dizer ao mundo inteiro, especial-
mente às nossas Irmãs e colaboradores: obrigada!!!, 
porque estão a dar o vosso melhor para o cuidado 
dos doentes. Não estão sozinhos, estamos convos-
co”. “O medo e o desânimo não têm lugar no nosso 
seguimento a Jesus e na prática da Hospitalidade”. 

Outra experiência edificante foi a vivida e partilhada 
pela auxiliar Victoria, colaboradora do “Centro de 
Reabilitação Psicossocial Bento Menni - Kazhaku-
ttom”. Desde que começou o confinamento da 
pandemia, algumas colaboradoras optaram por 
ficar a viver no centro, perante a falta de meios 
de transporte. Para Victoria, bem como para as 
Irmãs e outras colaboradoras, isto significou uma 
experiência muito positiva. Conta-nos Victoria: 
“Para mim, optar por ficar no centro foi um privi-

légio e uma oportunidade para conhecer, mais de 
perto, Jesus, o Bom Samaritano’. “Aprendi muito 
com as Irmãs. Não me sinto uma pessoa de fora, 
mas mais uma da família hospitaleira, o que me aju-
dou a identificar-me mais com “esta minha família”’. 
“Todos os dias, quando chego a casa depois do tra-
balho, continuo a pensar nas minhas doentes e na 
sua saúde”. Estar no centro há mais de dois meses 
ajudou-me a cuidar melhor delas, a partilhar com 
as Irmãs, a saber mais sobre a missão e o papel de 
cada colaborador”. “As doentes são como minhas 
filhas e tenho a responsabilidade de cuidar delas. 
“Valorizo muito a paz e a alegria que experimento 
na família hospitaleira, e invejo as Irmãs que podem 
dedicar todo o seu tempo para o serviço ao Senhor.”

Estas experiências vividas e partilhadas ajudam-nos 
a entender que esta pandemia e o sofrimento 
que trouxe consigo são outra oportunidade para 
sermos mais humanas, mais generosas, mais hospi-
taleiras...! O confinamento causado pelo vírus não 
nos detém, mobiliza-nos mais do que nunca...! Não 
confina a hospitalidade…! Dá-lhe mais força para voar 
de um sítio para outro, oferecendo ajuda e serviço.

Acolhamos mais uma vez a primeira re-
gra que nos deu o Padre Menni: Orar sem 
cessar, para poder entender os sinais dos tempos; 
Trabalhar sem cansaço, como o servo responsá-
vel pelo Evangelho; Sofrer com paciência, porque 
sabemos que não estamos sós; Padecer com va-
lentia, o que nos torna mais fortes e firmes; Amar 
a Deus, porque esta é a nossa vocação; e Calar 
para ouvir melhor a voz de Deus que nos guia. 

...E rezamos para que esta situação acabe depressa. 
Estão todos nas nossas orações. 

“Apesar do imenso 
sofrimento que a pandemia 

está a causar no mundo, 
vemos que o bem e a 
solidariedade crescem 

ainda mais rápido”

Histórias com coração
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Quando surgiram os primeiros casos no Instituto, o 
Governo provincial organizou-se de forma a apoiar 
os Centros da zona de Lisboa. A mim tocou-me 
apoiar a Casa de Saúde de Sta. Rosa de Lima.

Quando o covid-19 passou as fronteiras da China 
e a comunicação social nos foi mostrando a forma 
implacável como ia ganhando terreno no mundo, 
percebi que a nossa Congregação não consegui-
ria evitar que entrasse nos nossos Centros, espaços 
onde assistimos pessoas muito frágeis e vulnerá-
veis, que requerem cuidados de grande proximida-
de e que, na sua maioria, não têm a perceção do 
que está a acontecer, nem da necessidade de se 
protegerem.

De facto, pouco tempo depois do surgimento dos 
primeiros casos em Portugal, alguns dos nossos 
Centros viram-se confrontados com o inevitável. O 
inimigo invisível conseguiu furar a barreira dos pla-
nos de contingência e tecer uma rede de contágios. 
Algumas Irmãs, colaboradores e doentes testaram 
positivo e instalou-se uma situação que se sabia 
ser possível, mas que não deixou de surpreender. 
Os elementos das equipas que até àquele momen-
to, prestavam cuidados nas unidades onde surgi-
ram os primeiros casos, dispersaram-se: uns por-
que estavam infetados, outros porque tinham que 
fazer quarentena, outros porque ficaram em casa 
a cuidar dos filhos menores, outros porque eram 
de risco, outros porque também eram Funcionários 
públicos e receberam ordem para trabalharem ex-

clusivamente para o Estado.
Os elementos das outras equipas não baixaram os 
braços, nem se refugiaram no medo. Pelo contrário, 
foram respondendo aos pedidos de colaboração e 
rapidamente se formam novas equipas, destemi-
das, criativas e coesas. 

Quando cheguei a uma unidade destas, ainda não 
estava formada a nova equipa. Tinham acabado de 
saber que havia utentes positivas e havia vários co-
laboradores com sintomas. A equipa estava muito 
desgastada pela incerteza dos últimos dias, pelas 
sucessivas alterações de estratégia e pelo acumu-
lar de muitas horas de trabalho, devido à falta de 
pessoal que já se fazia sentir. Apesar de tudo não 
abandonaram o barco até que tudo estivesse devi-
damente assegurado. 

À medida que me iam passando o serviço sentia 
que o mundo me caía em cima. Não conhecia ali 
ninguém, estava afastada da prática da enferma-
gem há muito tempo, perspetivava-se que o es-
tado de saúde das utentes se iria agravar e que a 
maioria da equipa se iria ausentar.

Entretanto uma nova equipa se foi formando e o 
medo de não ser capaz esvaneceu-se. Vieram ele-
mentos que responderam com grande disponibili-
dade e voluntarismo ao pedido que foi lançado e 
felizmente alguns colaboradores testaram negativo 
e permaneceram na equipa, o que nos deu uma 
grande segurança e permitiu às utentes continuar 
a ver rostos e a escutar vozes que lhes eram fami-
liares.

Laura Neves
Irmã Hospitaleira, Enfermeira e Secretária 
Provincial da Província de Portugal desde 2009.

SIGNIFICADO DA FAMÍLIA 
HOSPITALEIRA

Histórias com coração
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As duas Enfermeiras que seguraram o barco 
quando eclodiu o surto, apesar de terem fica-
do em casa doentes, continuaram a apoiar a 
equipa, telefonando e atendendo o telefone a 
qualquer hora, respondendo às nossas dúvidas, dando 
conselhos e suprindo o que não conseguíamos 
fazer.

As utentes, na sua maioria, adaptaram-se de for-
ma extraordinária a uma situação totalmente nova 
e com alterações radicais nas rotinas. Não estran-
haram sequer o nosso equipamento de proteção, 
como se apenas se fixassem no nosso olhar e na 
nossa voz que as abraçava e lhes assegurava um 
ambiente familiar.

Um aspeto, nem sempre fácil de gerir, foi o contacto 
com as famílias. No início, era, de todo impossível 
atender a “chuva” de telefonemas, pois a prestação 
de cuidados absorvia-nos totalmente. Sabíamos 
que estavam preocupados e era fundamental 
mantê-los informados, no entanto tivemos que 
estabelecer regras e prioridades. 

Nos primeiros tempos também não 
dispúnhamos de equipamento seguro que 
permitisse este contacto, sem risco de contágio. 
Quando a situação começou a estabilizar e nos che-
gou um tablet e tivemos a possibilidade de estabe-
lecer videochamadas, notou-se uma clara melhoria. 
O facto de as utentes e seus familiares se poderem 
ver e ouvir trouxe-lhes tranquilidade.

Infelizmente, tivemos alguns casos muito graves. 
Lutámos pela vida, com todos os meios de que 
dispúnhamos, até ao fim, mas também tivemos que 

lidar com a morte. A nossa grande preocupação era 
minimizar o sofrimento, proporcionar conforto, 
estarmos muito presentes. Em algumas situações 
demos a possibilidade aos familiares mais próxi-
mos de se irem despedir. Foram momentos 
indescritíveis e íntimos, talvez um dos mais huma-
nizadores, nestas circunstâncias em que a regra do 
distanciamento obriga as famílias a fazerem o luto 
em grande solidão. No processo final, acompanhei 
todos os passos, em silêncio, como um cerimonial, 
sentindo que representava a família daquela pes-
soa e todos os que a amavam e que não podiam 
estar ali. 

Permaneci nesta unidade até ao significativo dia 31 
de maio. Tinha vivido ali grande parte da quaresma, 
a Semana Santa, a Páscoa, o Dia de S. Bento Menni, 
festas que para mim nunca tiveram tanta profundi-
dade. Não participei em celebrações, nem em conví-
vios. A minha liturgia aconteceu lá onde é necessário 
servir o doente, lá onde Jesus está vivo, tem rosto e 
se manifesta de forma misteriosa e surpreendente.

Sinto-me privilegiada por ter tido a 
oportunidade de dar um pequeno contributo 
nesta situação de pandemia. Sei que a minha 
presença, como irmã, foi importante para a equi-
pa, mas para mim também foi uma oportunidade 
imensamente enriquecedora e humanizadora. 

Ali pude testemunhar o sentido de responsabilida-
de, a coragem, o altruísmo, a união de esforços, o 
empenho em responder à crise e controlar os seus 
efeitos. Havia ali várias mães que deixaram os seus 
filhos pequenos ao cuidado de familiares para po-
derem estar ali… havia ali filhas/os, avós, netas, 
esposas…

Eu estava integrada na comunidade S. 
Bento Menni - Idanha, onde nos apoiávamos, 
partilhávamos experiências, preocupações, re-
závamos, convivíamos… e mais do que tudo, nos 
sentíamos enviadas pela Congregação. Não estáva-
mos sozinhas, mas representávamos todas as irmãs.

Uma coisa é certa: durante este tempo experimen-
támos a fragilidade, no entanto mais do que nunca 
experimentámos o que é ser Família hospitaleira.

“Sei que a minha presença, 
como irmã, foi importante 

para a equipa, mas para mim 
também foi uma 

oportunidade imensamente 
enriquecedora e 
humanizadora”

Histórias com coração
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Ao longo desta pandemia, temos aprendido mais 
sobre as características da Covid-19. Entre os da-
dos das últimas semanas, chamam a atenção os 
referentes aos efeitos secundários que o corona-
vírus pode chegar a provocar em pessoas que o ti-
veram. Para além de sequelas respiratórias ou neu-
rológicas, lemos acerca de possíveis alterações no 
coração. 

Este tipo de notícias, embora se refiram a quem 
já superou esta doença, podem, no fundo, inter-
pelar-nos a todos. Depois do estado de emergên-
cia, a desescalada, as medidas especiais que foi 
necessário tomar, as distâncias, os isolamentos, os 
falecimentos… Que “efeitos secundários” esta si-
tuação deixou na minha vida? Também provocou 
“sequelas” no meu coração? Alterou-o de alguma 
forma? Não podemos negar que nos tocou no mais 
profundo do nosso ser, de uma maneira ou de ou-
tra, a todos. 

O logótipo das Irmãs Hospitaleiras, situado à 
entrada de todos os nossos centros, é uma 
boa forma de nos recordar onde temos de 
nos focar no trabalho diário ao serviço dos 
doentes. Não só em tempos de pandemia, mas 
sempre. A Hospitalidade recorda-nos 
constantemente que temos corações, e não cou-
raças. 

Desde o primeiro minuto da crise, os centros fo-
ram reorganizados, tendo sido pedido um esforço 
extra a colaboradores, Irmãs e utentes. A huma-
nização no atendimento não só se traduziu numa 
maior disposição e serviço, como em remarmos 
todos juntos, como uma mesma família. Parafra-
seando o profeta Ezequiel, nestes tempos, Deus 

deu-nos um coração e um espírito novo, um co-
ração de carne e não de pedra. Porque é incrível 
que, perante tanto sofrimento, tenha prevale-
cido a esperança, o otimismo e o esforço pes-
soal que cada um colocou na luta contra o vírus. 
Um trabalho que se traduziu em proximidade, 
acompanhamento, consolo e incentivo… com o 
apoio de S. Bento Menni atrás de cada ação. “O ca-
minho é sempre em frente”. Assim, estamos cons-
cientes de que os valores que identificam os nos-
sos centros adquirem ainda mais força perante a 
adversidade.  

Como se de um efeito secundário se tratasse, 
nestas alturas de dificuldade, o nosso coração 
é “tocado”, algo muda. Hoje estamos a passar 
por uma crise sanitária, amanhã pode ser ou-
tro o obstáculo no caminho. O que aprendemos 
com esta crise é que, de coração aberto, sai-
remos melhores. Corações com feridas, talvez 
cansados, mas sempre dispostos a iluminar o mun-
do. Porque, como afirmava S. João Paulo II: “A pior 
das prisões é um coração fechado e endurecido”.

Alejandro Palacios
Coordenador Pastoral e Voluntariado da Clínica 
Padre Menni (Pamplona, Espanha).

EFEITOS SECUNDÁRIOS

“Desde o primeiro minuto da 
crise, os centros foram 

reorganizados, tendo sido 
pedido um esforço extra a 

colaboradores, Irmãs e 
utentes” 

Histórias com coração
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Fernando Torrico
Fisioterapeuta, Kinesiólogo do Centro Terapêutico 
Puntiti (Cochabamba, Bolívia)

ESPERANÇA, AMOR E HOSPITALIDADE 
EM TEMPOS DE PANDEMIA

A pandemia de COVID-19 alterou o nosso 
mundo de forma inimaginável; foi, na História, a maior 
ameaça para as nossas vidas, não só pelos efeitos na 
nossa saúde, mas também pela modificação das f
ormas de convivência e interação social. Todos fo-
mos afetados e todos temos uma história para con-
tar.

O Centro Terapêutico Puntiti, das Irmãs 
Hospitaleiras da Bolívia, acolhe 60 crianças de 
diversas idades, totalmente dependentes, que são 
atendidas por uma equipa multidisciplinar. 
Perante a confirmação dos primeiros casos po-
sitivos de COVID-19 na Bolívia, e como parte das 
medidas de contenção do governo do país, foi de-
cretada uma quarentena rigorosa, com restrições e 
proibições. 

Esta situação representou grandes dificuldades 
para todos os colaboradores, de atendimento di-
reto e indireto, que trabalha no centro, desde as 
dificuldades de transporte para ir trabalhar, o risco 
de ser portador e introduzir o vírus no centro, o que 
afetaria as nossas crianças que, na sua totalidade, 
são de alto risco, e o risco de levar o vírus para as 
casas de cada um dos colaboradores da instituição. 

Nestas condições, os colaboradores viram-se na 
obrigação de assumir a difícil decisão de fazer 
turnos de 2 dias e, em alguns casos, até de 7 dias, 
com atendimento continuado. Isto representou 
uma grande incerteza para as nossas famílias.

Juana, uma das amas do centro, que já é uma 
pessoa com idade avançada, e que trabalha no 

centro há mais de 20 anos, oferecendo amor e 
paciência às crianças, comenta: “a mudança de 
turnos é necessária para evitar contagiar-se e 
contagiar as crianças, mas, ao ficar no centro duran-
te vários dias, fico preocupada com a minha família, 
os meus filhos e netos. É uma situação difícil, mas, 
com o apoio da minha família, pude dedicar-me 
ao cuidado das crianças que fazem parte da minha 
vida… vi-as crescer, são como meus filhos”. 

Edith, outra das amas, que está grávida, 
comenta: “com a mudança da forma de 
trabalhar e os turnos, os dias são mais 
esgotantes; além disso, estou preocupada com os 
meus três filhos que deixo em casa sozinhos com o 
pai. No meu estado de gestação atual, muitas vezes 
preciso da ajuda dos meus colegas, mas, apesar 
de todas as dificuldades, sinto-me muito feliz por 
poder vir trabalhar. Esta é a minha segunda casa e 
estas crianças são como se fossem meus filhos...”

Estes testemunhos são uma clara demonstração 
de hospitalidade. Embora as horas agora pareçam 
mais longas e as forças quase nos falhem, o carin-
ho e o amor que sentimos pelos nossos meninos 
fazem com que todo o esforço valha a pena.

Além disso, os diferentes departamentos de me-
dicina, fonoaudiologia, odontologia, psicologia, fi-
sioterapia e administração complementam-se com 
um único fim: melhorar a qualidade de vida e/ou 
independência, em todos os aspetos, dos nossos 
residentes.

Histórias com coração
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Filipina Alonso
Irmã Hospitaleira e Enfermeira em Moçambique

MOÇAMBIQUE LUTA CONTRA A 
COVID-19

Chamo-me Filipina Afonso, sou Irmã Hospitaleira 
do Sagrado Coração de Jesus e encontro-me em 
Moçambique, meu Pais de origem, um País jovem, 
alegre, com muita variedade cultural, com muitas 
Igrejas, motivo que nos leva muitas vezes a dizer 
“não existe Moçambicano sem religião”, mas 
também com um défice importante na distribuição 
dos recursos económicos! 

Até ao dia 21 de março, data em que disparou o 
alarme com o anúncio do 1º caso de covid-19 em 
Moçambique, a vida seguia na sua normalidade 
sem a menor preocupação, por parte de muitos. 
Lembro-me que justamente nesse final de 
semana (domingo à tarde) teríamos a via-sacra 
arquidiocesana pelas ruas da cidade de Maputo. 
Infelizmente, fomos surpreendidos com a 
informação da proibição da realização de eventos 
envolvendo mais de 50 pessoas, entre outras. 
Muitos ainda nos dirigimos ao local do encontro, 
mas não encontrámos senão agentes da polícia e 
responsáveis das paróquias dando a informação da 
proibição da realização da celebração. 

No rosto das pessoas percebia-se indignação, 
confusão, inquietação, medo, e certa tristeza, tal 
como muitos comentavam: “que doença é essa 
que até obriga a que se feche a casa de Deus?”. 
Realmente para muitos não é fácil compreender 
como pode algo que não se vê fazer tanta confusão 
no mundo! Compreendendo ou não, o coronavírus 
é uma realidade em Moçambique tal como o é nas 
outras partes do mundo. 

Situação atual em Moçambique 
Até finais de maio a situação estava bastante 

favorável: havia um caso ou outro, tentando sempre 
fazer-se um caminho de sensibilização. Nessa 
altura continuávamos com certa “normalidade”, 
muita gente saía naturalmente à rua, a fazer os seus 
pequenos negócios para ganhar o pão do dia, uma 
vez que o sustento de milhões de famílias se faz 
com o trabalho de cada dia. 

Mas desde o inicio de junho os casos começaram 
a aumentar de forma assustadora, o desemprego 
aumentou, as barracas onde as pessoas se juntam 
para vender e comprar produtos de primeira 
necessidade começaram a ser destruídas, os 
desobedientes das medidas governamentais 
começaram a ser presos etc… a tristeza invadiu 
muitas famílias e a fome assola muitos lares. Enfim, 
lentamente a morte aproxima-se de muitas famílias. 
Mas também temos relatos e testemunhos de 
muitas famílias que consideram este tempo como 

“Temos relatos e testemunhos de 
muitas famílias que consideram 

este tempo como um tempo 
de graça no meio da desgraça, 
porque finalmente já é possível 

sentarem-se juntos à mesa, 
partilharem momentos e 

sobretudo rezarem juntos e 
tornar real a construção da Igreja 

Doméstica”
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um tempo de graça no meio da desgraça, porque 
finalmente já é possível sentarem-se juntos à mesa, 
partilharem momentos e sobretudo rezarem juntos 
e tornar real a construção da Igreja Doméstica.

A nossa atuação como Comunidade Hospitaleira 
É de recordar que o nosso centro é um centro de 
dia. Portanto, a recomendação do Governo foi de 
fechar todas as escolas, universidades, centros e o 
nosso não foi exceção. Isto levou-nos a reorganizar 
os nossos serviços de maneira a garantir os serviços 
básicos aos nossos utentes. Assim sendo, passámos 
a receber os utentes semanalmente em pequenos 
grupos para levantar a medicação e outros 
tratamentos indispensáveis. Fizemos palestras 
de sensibilização sobre os cuidados a ter com o 

covid-19 aos utentes e suas famílias, assim como 
às pessoas dos bairros circunvizinhos. Alguma 
Irmã tem dado continuidade a este trabalho de 
sensibilização através da rádio. 

Com a ajuda dos amigos e benfeitores do centro 
continuamos a aliviar a fome a algumas famílias, 
através de alguns produtos básicos, com uma 
frequência mais ao menos mensal. 
Apesar das dificuldades sentidas, neste canto do 
mundo, a recomendação também é a mesma – 
“Fica em casa”. Aqui estamos em companhia de 
Maria nossa Mãe, tentando reaprender cada dia 
a permanecer ao lado de quem sofre, levando 
esperança e consolo com o distanciamento físico 
possível. 

Ximena Albornoz
Irmã Hospitaleira e Superiora da Comunidade na 
América Latina.

QUE FUTURO MAIS INCERTO TEM A 
HUMANIDADE!

Um pequeno vírus surpreendeu-nos em finais de 
2019, trazendo-nos dor e desorientação... Houve 
alguns céticos que acreditavam ser intocáveis, 
até terem sido visitados pela doença de uma 
ou outra forma; rapidamente tudo colapsou 
e começamos a viver situações críticas. De 
repente, os heróis mudaram e reconhecemos 
o trabalho dos profissionais de saúde que, 
silenciosamente, salvam vidas todos os dias, 
passando a ser os mais respeitados e aplaudidos. 

Os líderes mundiais enfrentam sérios problemas: 
de um lado, a saúde; do outro, a economia. Nesta 
situação de crise, aparece a pandemia, e os meios 
de comunicação não cessam de repetir “Fique 
em casa”. A partir desse momento, as nossas 
vidas mudaram para sempre e já nada será igual. 

Na Ásia e na Europa, já superaram a crise e estão 
com a vida a regressar ao quase normal, entre 
aspas; mas, em todo o continente americano, a 
Pandemia tem roubado imensas vidas todos os dias. 
Vamos dar a volta a isto, mas nem por isso deixa 
de ser menos doloroso, sobretudo para aquelas 
pessoas que não têm os recursos económicos 
necessários para ficar em casa, porque vivem o 
dia-a-dia, e o seu orçamento nem é suficiente para 
comer. Fica a descoberto a desigualdade social e 
a fragilidade humana face a este inimigo comum 
que produz doenças, morte e fome. Por isso é 
tão necessário adquirirmos uma consciência mais 
humana, em defesa dos mais frágeis e indefesos. 

Histórias com coração



16 

Esta dor tem de levar-nos a refletir, porque somos 
todos irmãos e necessitamos uns dos outros, e 
ninguém é melhor do que o outro, pelo menos 
assim nos revela esta pandemia; aqui não há ricos 
nem pobres, Europeus ou Americanos, Africanos 
ou Asiáticos: há apenas seres humanos vulneráveis.  

E, face a este cenário tão desigual está a nossa 
presença hospitaleira no Chile que, tal como nos 
nossos primeiros anos de fundação congregacional, 
tenta voltar às origens “mendicantes”, porque 
precisamos de pedir ajuda, já que a nossa obra 
atravessa um momento económico muito difícil. 
Nesta situação, descobrimos o coração solidário 
que distingue os chilenos, e apareceram as 
primeiras ajudas importantes, financeiras e de todo 
tipo de materiais, mas também chegou a covid 19 
que se instalou em março no Chile.

A nossa rede de saúde mental, com uma economia 
frágil, começava a obter os protocolos para assumir 
a Pandemia, confiando sempre em Deus que não 
nos deixaria só. Como aquela viúva do Evangelho 
que só tinha um pouco de farinha e azeite que, 
ao partilhá-los, nunca acabavam. Essa “onda” 
de solidariedade é a que experimentamos hoje. 
A divina providência nunca nos abandonou. A 
solidariedade no Chile é muito grande, quem tem 
meio pão reparte-o com aquele que nada tem. 
Foi por isso que também apareceram as panelas 
comuns nos bairros, para todos os que necessitem 
de um prato de comida, as doações de tablets para 
ver os doentes internados em hospitais que estão 
em estado grave por esta doença, para que, pelo 
menos por estes meios, possam despedir-se; e 
donativos de empresários para ajudar os hospitais. 
A Covid 19 está a roubar-nos muitas vidas, mas 

também estão a surgir muitos corações generosos 
para ajudar quem mais sofre neste momento.

Deus é grande e continua a ser todos os dias. 
Temos doentes e colaboradores com Covid 19 que 
são autênticos testemunhos de vida face à dor 
que estão a viver. Também temos um grupo de 
colaboradores na primeira linha com uma espiral 
de generosidade e humanismo que nos orgulha 
profundamente enquanto seres humanos.

No meio desta terrível Pandemia mundial, só me 
resta dar GRAÇAS a Deus, à Nossa Senhora do 
Sagrado Coração de Jesus e aos nossos fundadores. 
Porque, se esta pandemia tivesse surgido em 
outubro, o cenário da nossa Rede de Saúde Mental 
seria muito diferente e lamentável. 

Deus escreve direito por linhas tortas: primeiro, 
preparou-nos a Obra para o que aí vinha e agora 
estamos numa melhor posição para enfrentar a 
Pandemia. Ele dá-nos sempre a mão, oferecendo-
nos paz e tranquilidade para viver estes momentos. 
Infelizmente, perdemos uma doente, mas Deus quer 
ensinar-nos que, mesmo em situações adversas, 
só Ele nos basta e n’Ele está colocada a nossa 
confiança. O reconhecimento desta realidade deve 
levar-nos a permanecer alerta, a sermos humildes 
de coração, a despojarmo-nos de couraças e 
a praticar com atitude a solidariedade, sendo 
esta uma virtude indispensável de quem tem Fé.

“A criatividade brilha sempre nos momentos limite, 
e esta dialética inesperada obriga-nos a repensar 
as nossas prioridades, os nossos desafios, a nossa 
humanidade comum”.

“No meio desta terrível 
Pandemia mundial, só me 

resta dar GRAÇAS a Deus, à 
Nossa Senhora do Sagrado 

Coração de Jesus e aos nossos 
fundadores”

“A Covid 19 está a roubar-nos 
muitas vidas, mas também 

estão a surgir muitos 
corações generosos para 

ajudar quem mais sofre neste 
momento”

Histórias com coração
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Isabel Gaztambide
Irmã Hospitaleira e Superiora da Comunidade 
em Addlestone (Inglaterra).

OBRIGADO AOS COLABORADORES 
PELO COMPROMISSO E 

RESPONSABILIDADE

Em Inglaterra, a crise começou mais tarde do que 
no resto da Europa; quase pensamos que íamos 
escapar. Infelizmente, não foi assim: em finais de 
março, a pandemia tinha chegado ao Reino Unido. 
Em seguida, foram aplicados os protocolos de con-
finamento para os contagiados e os procedimentos 
para aqueles que apresentavam sintomas. 

Foi um momento difícil quando se comunicou 
aos familiares dos residentes o confinamento e a 
suspensão das visitas. A máxima passou a ser “fique 
em casa”. Esta mesma norma aplicou-se a todos os 
voluntários como medida de prevenção. Houve 
momentos de medo, insegurança e incerteza, mas 
também houve desde o início um denominador co-
mum de esperança: a confiança. Tanto a gerente do 
centro como dois membros do pessoal propuse-
ram ficar a viver no centro com a comunidade de 
Irmãs. Esta proposta, generosa e solidária, foi acolhi-
da com um grande aplauso que ainda hoje se ouve. 

Houve momentos difíceis e de muito sofrime-
nto que eram aliviados partilhando, animando-nos, 
apoiando-nos e, sobretudo, orando. Ouviam-se 
expressões como: “nunca me senti tão próxima de 
Deus”, “esta situação está a mudar-me”, “a fé, o amor 
e a compaixão são a única coisa que vale a pena, 
e não se compram com dinheiro”. Também não 
esquecerei a experiência de ter vivido durante mais 
de dois meses no convento. Se a ocasião se apre-
sentasse novamente, voltaria a fazê-lo com todo o 
gosto. A tudo o que já foi dito, acrescento a multi-
plicidade de atividades com os residentes, substi-
tuindo as habituais visitas de familiares e amigos.

A gerente tem uma criatividade impressionan-
te, programando e organizando atividades em 
que os residentes são os protagonistas. Entre 
muitas, cabe mencionar algumas: concursos de 
canto, baile, disfarces, comédias, lanches/janta-
res no jardim, aperitivos ou degustação de vinhos. 
Através do IPad, os familiares puderam comunicar 
constantemente com os seus entes queridos
.

Tudo isto foi possível com o apoio de todos os 
colaboradores, sempre apoiados pelas Irmãs. 
Juntos partilhamos o sofrimento, o risco, mas 
também o apoio, as alegrias, esperanças, o sentido 
de uma família unida, empenhados no mesmo ideal: 
prestar uma assistência integral e qualificada aos 
residentes, aliviando enormemente o sentimento 
de confinamento em que ainda nos encontramos.
Em termos gerais, esta é a experiência que estamos 
a viver durante esta pandemia causada pelo Coro-
navírus.

A comunidade de Addlestone quer agrade-
cer, mais uma vez, a todos os colaboradores o 
compromisso e a responsabilidade que assumiram na 
assistência a pessoas vulneráveis nesta crise. Agra-
decemos-lhes e felicitamo-los com um enorme 
aplauso.

“Juntos partilhamos o 
sofrimento, o risco, mas 

também o apoio, as alegrias, 
esperanças, o sentido de uma 
família unida, empenhados no 

mesmo idea”

Histórias com coração
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Joana Sarmento
Enfermeira na Casa de Saúde Rainha Santa 
Isabel (Condeixa, Portugal)

O OLHAR CONTINUA A BRILHAR!

Nos últimos meses o mundo foi surpreendido por 
um vírus, um microrganismo que não conseguimos 
ver, mas que mudou a nossa forma de estar, de 
comunicar e de cuidar.

Diariamente fomos desafiados a viver de forma 
diferente. Como estar próximo do outro quando 
o distanciamento é obrigatório? Como comunicar, 
quando a nossa face está escondida por máscaras? 
Como tocar, quando as nossas mãos estão 
protegidas por luvas?
 
A verdade é que o olhar perdurou, e expressou as 
palavras que não dissemos, os sentimentos que 
calamos e a dor que não quantificamos. Mas o olhar 
manteve o brilho, e é sobre esse que vos quero falar!
Durantes três meses o nosso Centro Hospitaleiro 
conheceu novos hábitos, novas rotinas, novas formas 
de funcionar. Os corredores foram inundados por um 
silêncio ensurdecedor, os ritmos mudaram, as salas 
ficaram vazias, as portas fecharam. O medo espreitou! 

Durante a pandemia houve dois marcos que 
nortearam a nossa caminhada: o valor da vida 
humana e a esperança. A nossa bússola? A resiliência! 
Foi um percurso sinuoso, difícil, mas o trabalho 
em equipa, a união enquanto família hospitaleira 
permitiu acreditar que diariamente fizemos a 
diferença nas vidas de quem cuidamos.

Percebemos muito cedo que não seria um percurso 
fácil para as pessoas que assistimos, de repente, 
também o mundo delas foi virado do avesso, os 

momentos de convívio, as atividades, os passeios, 
as visitas dos familiares. Tudo isto mudou, doeu, 
mas quando aliamos amor, criatividade e tecnologia 
conseguimos aquecer o coração e fortalecer a alma.

A Família Hospitaleira ficou mais forte, a 
confiança aumentou e a coragem imperou. Juntos 
conseguimos colecionar sorrisos, gargalhadas, 
momentos especiais, momentos únicos. Afinal tudo 
isto é viver, é ser Missão!
 
Hoje sabemos que a vida de todos nós mudou: 
os nossos hábitos, as nossas certezas, as nossas 
prioridades. A pandemia obrigou-nos a parar, a dar 
valor ao essencial, ao aqui, ao agora. 

O Futuro? Continuamos sem saber quando 
e como será o pós-Covid-19, as respostas 
mantêm-se escassas, mas também não precisamos 
de muitas, apenas as suficientes para seguir em frente! 
E o que nos faz seguir em frente não é dissemelhante 
do que nos trouxe até aqui. Acreditar! Acreditar que 
nada mais importa que o amor ao outro, porque no 
fim de tudo “uma pessoa vale mais que o mundo 
inteiro”! 

“A Família Hospitaleira ficou 
mais forte, a confiança 
aumentou e a coragem 

imperou. Juntos conseguimos 
colecionar sorrisos, 

gargalhadas, momentos 
especiais, momentos únicos”

Histórias com coração
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Fausta Sacchi, 
Federica Rompani y 
Samantha De Boni
Enfermeiras da Villa San Benedetto Menni 
(Albese, Itália)

SER ENFERMEIRA EM TEMPOS DE 
COVID-19

O Centro das Irmãs Hospitaleiras, situado em Albe-
se (Itália), fica no coração da região de Lombardia 
e foi fortemente fustigado pela epidemia. Aqui está 
a história da experiência de três Coordenadoras de 
Enfermagem do Centro: Federica Rompani, Fausta 
Sacchi, Samantha De Boni, respondendo às per-
guntas formuladas.

Quando começou a emergência da covid-19, vi-
mo-nos na necessidade de reorganizar o nosso 
trabalho e o do pessoal assistencial do centro. Faz 
parte do nosso trabalho encontrar respostas para 
diversas situações, mas a rapidez com que se des-
envolveu e evoluiu a situação de contágio obri-
gou-nos a organizar ações igualmente rápidas, que 
tinham como objetivo o bem-estar dos hóspedes e 
colaboradores. Agora já estamos na segunda fase 
que, certamente, requer menos velocidade, mas 
não é menos difícil para a reorganização das ati-
vidades de cada departamento, considerando os 
procedimentos de proteção que todos devem ado-
tar.

Uma das coisas mais difíceis foi integrar o nosso 
sentimento pessoal, de não poder controlar uma 
situação desconhecida e dramática, um sentimento 
que, por vezes, se converteu em impotência. Mas 
prevaleceu sempre o trabalho em equipa, bem diri-
gido pelo nosso Chefe do Serviço de Enfermagem, 
Dr. Fumagalli, o que nos permitiu enfrentar a si-
tuação com calma e racionalidade, em particular a 
rápida capacitação dos profissionais sobre o uso de 
equipamentos de proteção. Também nos compro-

metemos a oferecer-lhes o apoio psicológico ne-
cessário, para que todos pudessem agir com maior 
segurança e gerir melhor a situação de acordo com 
as indicações das instituições do país, infelizmente 
por vezes contraditórias.

As nossas expectativas para os próximos meses é 
aprendermos a relacionar-nos corretamente, en-
tre profissionais, e entre profissionais e utentes. De 
toda esta “dor” aprenderemos a dar o verdadeiro 
valor às coisas da vida e à importância do nosso 
trabalho. Será um retorno a uma “normalidade” re-
vista, corrigida pelo experimentado e vivido.

Durante os meses em que a crise esteve no seu 
ponto alto, sentimos uma verdadeira tormenta de 
emoções que ainda tínhamos de identificar.

- Impotência e ira, na fase inicial, pela morte de al-
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“Uma das coisas mais 
difíceis foi integrar o nosso 
sentimento pessoal, de não 

poder controlar uma situação 
desconhecida e dramática, 

um sentimento que, por vezes, 
se converteu em 

impotência”
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guns utentes. Tristeza e pena por não podermos 
oferecer aos familiares a oportunidade de estarem 
fisicamente próximos dos seus entes queridos, na 
etapa final da vida. E, ainda mais doloroso, a impos-
sibilidade de realizar o funeral.

- Agradecimento mútuo entre todos os profissio-
nais do centro... Porque sentimos que nos estáva-
mos a apoiar mutuamente com ações concretas e 
generosas. E também houve muitos sinais de proxi-
midade a partir do exterior: um para cada, os ovos 
de chocolate que foram doados por uma empresa 
local pela Páscoa!

- Admiração pela grande prova de responsabilida-
de de todos os profissionais do centro, que realiza-
ram turnos prolongados para compensar a ausên-
cia de colegas devido à doença. Todos fizeram os 
possíveis para garantir que os utentes recebiam 
assistência, tanto os afetados pela doença como 
os não-infetados. Foi uma grande emoção ver os 
nossos colegas iniciarem o turno com uma atitude 
evidente de determinação, prontos para aceitar as 
variações de trabalho que os coordenadores pre-
paravam de acordo com a situação de cada depar-
tamento.

Megan Derry
Cuidadora no Centro Christ the King (Shenstone, 
Inglaterra)

SURGIRAM MUITOS ASPETOS 
POSITIVOS DESTA SITUAÇÃO

O meu nome é Megan Derry e sou cuidadora 
em Christ the King, Shenstone, Staffordshire 
(Inglaterra). Trabalho aqui há 6 anos e, desde que 
o COVID-19 interrompeu as nossas vidas, o meu 
trabalho mudou por completo.

Sabia que o meu trabalho era vital para proteger 
os nossos residentes que são extremamente 
vulneráveis. Este vírus horrível estava a arrasar o 
país com bastante rapidez. Quando foi detetado 
o primeiro caso de COVID-19 na residência, foi 
extremamente impactante para mim, porque fez 
com que a pandemia se tornasse uma realidade, 
e não apenas algo que via nas notícias. Era um 
momento preocupante, conhecendo a devastação 
que o vírus estava a causar em todo o mundo. 
Pela minha mente passou uma multiplicidade de 
pensamentos: com que rapidez se propagará o 

vírus? Temos EPI suficientes? E se o apanhar, levar 
para casa e infetar a minha família? E se infetar os 
residentes? Contudo, apesar das perguntas que me 
surgiam naquele momento, sabia que o importante 
para mim era continuar a oferecer os padrões de 
atendimento que sempre ofereci.

A direção estabeleceu procedimentos rigorosos, e 
o uso de EPI passou a ser sempre obrigatório. Senti-
me afortunada por ter equipamentos de proteção 
suficientes para manter seguro todo o pessoal, e 
isso permitiu-nos oferecer o melhor atendimento 
possível aos nossos residentes. Com o protocolo de 
emergência ativado, por vezes sentia-me acalorada 

Histórias com coração
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e com uma sensação de claustrofobia, pois é muito 
difícil usar EPI durante todo o turno, e muitos deles 
foram de 12 horas. Muitos dos EPI foram doados 
por algumas escolas da zona e por familiares dos 
residentes. Embora soubesse que tinha um EPI para 
me manter a mim e aos residentes a salvo, a forma 
como podia comunicar-me com eles mudou. Ao 
usar um equipamento de proteção pessoal, muitos 
residentes surdos não podiam ler nos meus lábios, 
pelo que a comunicação era muito mais difícil.

Durante a pandemia, tive de fazer mais turnos 
do que o habitual. Por vezes tínhamos poucos 
colaboradores, porque os membros da equipa 
tinham de se auto-isolar por terem estado 
em contacto com o vírus. Apesar de tudo, foi 
maravilhoso experimentar uma sensação de 
trabalho em equipa como nunca tinha vivido.
Ao estar na primeira linha, vi os nossos residentes 

afetados pelo coronavírus lutarem para respirar 
e definharem lentamente perante mim. Sempre 
que voltava ao trabalho, rezava e esperava que os 
residentes de quem tinha cuidado no dia anterior 
ainda estivessem bem e seguros. Foi difícil conter 
as minhas emoções, mas a direção e os colegas de 
trabalho deram-me sempre apoio. Apesar de usar 
EPI, ainda podemos tranquilizar os residentes e 
segurar-lhes nas mãos. Tornei-me no mais próximo 
que tinham, era a família deles naquele momento, 
porque não podiam ver a sua.

Senti-me orgulhosa de mim própria e da minha 
equipa na primeira linha. A comunidade apoiou-
nos sempre, e demonstrou a sua generosidade, ao 
enviar presentes e mensagens de agradecimento. 
Isto comoveu todos os membros do pessoal e deu-
nos um incentivo para seguirmos em frente.
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O que é um coronavírus?
Os coronavírus são uma extensa família de vírus que podem causar doenças em animais 
e humanos. Em humanos, sabe-se que vários coronavírus causam infeções respiratórias que 
podem variar da constipação comum a doenças mais graves, como a síndrome respiratória do 
Oriente Médio (MERS) e a síndrome respiratória aguda grave (SARS). O coronavírus descoberto 
mais recentemente causa a doença por coronavírus COVID-19.

O que é o COVID-19?
O COVID-19 é a doença infeciosa causada pelo coronavírus e que foi descoberta recentemente. 
Tanto este novo vírus quanto a doença que ele causa eram desconhecidos antes do surto em 
Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Atualmente, o COVID-19 é uma pandemia que afeta 
muitos países do mundo.

Como nos podemos proteger a nós e aos outros?
Praticar a higiene respiratória e das mãos é importante em TODOS os momentos e a melhor 
maneira de se proteger a si e aos outros.

 Fonte: Organização Mundial da Saúde
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O momento é agora: travemos a crise 
do coronavírus nos países do Sul!

A Fundação Bento Menni, das Irmãs Hospitaleiras, 
colocou em marcha a campanha #ViralizandoSoli-
daridad, com o objetivo de angariar donativos para 
que os nossos centros de saúde mental em África e 
na Ásia possam fazer face à pandemia de Covid-19.

O dinheiro arrecadado será enviado inteiramente 
para os Centros das Irmãs Hospitaleiras em África 
e na Ásia, para a compra de material de proteção 
individual, produtos de higiene, termómetros e ali-
mentação para os doentes mais necessitados.

Uma crise e uma oportunidade
A pandemia de Covid- 19 está a atacar com força 
em todos os cantos do planeta. A situação sani-
tária extrema que se está a viver a nível global 
deixou patente não só a fragilidade da vida hu-
mana, mas também as enormes desigualdades 

económicas e sociais entre os países. Embora 
ninguém esteja a salvo de se poder contagiar com 
o coronavírus, a experiência destes últimos meses 
deixou evidente que nem todas as pessoas podem 
enfrentar o vírus da mesma forma. É mais cla-
ro do que nunca que nem todos têm a possi-
bilidade de “ficar em casa”, quando não se tem 
forma de lavar as mãos, quando não se conta com 
uma rede de água, com dificuldade para manter o 
distanciamento social em casas exíguas, ou para se-
guir uma boa alimentação. As enormes desigualda-
des económicas marcarão o pulso desta pandemia. 

No entanto, a pandemia também nos mostrou o 
rosto mais valioso da nossa sociedade: a solidarie-
dade e a vontade de ajudar o próximo. As pessoas 
do mundo inteiro compreenderam a enorme inter-
ligação que existe entre todos os seres humanos, 

A Fundação Bento Menni, das Irmãs Hospitaleiras, colocou em mar-
cha a campanha #ViralizandoSolidaridad, com o objetivo de angariar 
donativos para que os nossos centros de saúde mental em África e na 

Ásia possam fazer face à pandemia de Covid-19.

Campanha solidária



23 

Campanha solidária

do mundo inteiro compreenderam a enorme inter-
ligação que existe entre todos os seres humanos, 
por isso, a importância de colaborar e cooperar 
para que se possa sair da crise sem deixar ninguém 
para trás. Desta forma, esta crise oferece-nos a 
oportunidade de refletir e avançar para alcançar 
um mundo mais justo, solidário, sustentável e sau-
dável. Um mundo que inclua todos e todas. 

Contexto da situação em África e na Ásia
Os centros de saúde mental e hospitais da Co-
ngregação das Irmãs Hospitaleiras funcionam em 
África e na Ásia para melhorar a saúde da popu-
lação, oferecendo atendimento e tratamentos 
a pessoas em risco de exclusão social. Para além 
do atendimento nos Centros, equipas de saúde 
mental deslocam-se regularmente a comunida-
des rurais e periféricas para oferecer consultas, 
tratamento e alimentos a pessoas em situação de 
abandono na rua. Nos centros da Índia e Filipinas, 
também se oferece alojamento àquelas pessoas 
com problemas de saúde mental, sendo realiza-
dos programas de reabilitação e reinserção social.

Embora o número de casos confirmados e de 
mortes por causa do coronavírus continue a 
ser relativamente baixo nestes países em re-
lação à Europa, o certo é que a fragilidade do 
sistema de saúde e a escassez de instrumentos 
imprescindíveis, como ventiladores, faz com que a 
situação seja preocupante. Embora os países este-
jam a tomar medidas de prevenção e intervenção 
precoce, para se anteciparem e combaterem a 
pandemia, é uma realidade que esta emergência 
global os apanha com sistemas de saúde mui-
to frágeis, escassos ventiladores, e dificuldades 
de acesso a água potável e artigos de higiene.

Além disso, devido à crise económica mu-
ndial que a pandemia gerou, cada vez mais 
pessoas se encontram em risco de exclusão so-
cial e na indigência, agravando uma situação 
que já era económica e socialmente precária. 

Os Centros de saúde das Irmãs Hospitaleiras 
continuam a realizar as suas atividades, ten-
do adotado protocolos de prevenção muito ri-
gorosos, e trabalhando com muito compro-
misso para que os doentes possam continuar 

com os seus tratamentos. Contudo, no dia-a-dia 
encontram muitas dificuldades para comprar os 
materiais básicos de higiene e prevenção, e pre-
cisam de colaboração para continuar a ajudar os 
doentes mais empobrecidos na compra de alimentos.  

A Campanha #ViralizandoSolidaridad 
Analisando esta situação, a campanha #Viraliza-
ndoSolidaridad nasceu com o objetivo de apoiar os 
Centros das Irmãs Hospitaleiras em países que estejam 
a atravessar uma situação socioeconómica e sanitária 
complexa, devido à crise provocada pela pandemia. 

Partindo de um questionário enviado pela 
Fundação Bento Menni, em que cada Centro 
expressou as problemáticas pelas quais está 
a atravessar, foi detetada a necessidade de 
recolher fundos para que os Centros de África e 
Ásia possam comprar Equipamentos de Proteção 
Individual, termómetros, produtos de higiene e 
alimentos para os doentes mais necessitados.  
 
A campanha já foi lançada e está a ser rea-
lizado um trabalho em conjunto com as 
Províncias de Espanha, França e Inglaterra, bem 
como com a Fundação Bento Menni de Portugal, 
para adquirir uma dimensão verdadeiramente inter
nacional. Foram lançados materiais de divulgação e 
está-se a trabalhar para potenciar a comunicação, 
para poder alcançar o maior número de pessoas. 

A conta da Fundação Bento Menni para os dona-
tivos, sob o título “Covid-19” é: Banco Santander: 
IBAN ES87 0049 1834 1921 10189196 e na Paypal, 
sob o título “Fundos de emergência” encontra-se 
neste link: https://www.hospitalarias.org/donacio-
nes/
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Aqui estou…
Sou a mão que te cuida e te levanta
Sou o olhar que dá as boas-vindas à tua chegada
Sou o ouvido que escuta os teus silêncios
Sou o sorriso que vês quando despertas...

Sou o guia dos teus passos vacilantes
Sou o ombro onde deixas cair as tuas lágrimas
Sou o teu regaço nas horas de angústia
Abraço-te no alívio da tua dor
Sou um abraço que te recebe com amor...

Sou o refúgio seguro para os teus segredos
Sou a luz que se acende contra os medos
Sou o gesto de consolo que te acalma...

Entrego-me a ti de corpo e alma, no meu coração 
hospitaleiro acolho o teu por inteiro.

Maria Teresa Maia Gonzalez

Mais informações e contacto:
comunicacion@hospitalarias.org

www.hospitalarias.org

POEMA DE UM COLABORADOR HOSPITALEIRO


