
O processo natural de en-
velhecimento traz consigo
algumas preocupações e
certas necessidades muito
particulares e específicas,
com as quais todos nós,
mais cedo ou mais tarde,
teremos que conviver. 
Para nos ajudar neste pro-
cesso, muitas vezes as-
sustador e até traumático,
torna-se muito útil e até
imperioso contarmos
com a ajuda de alguém
que realmente possua os
conhecimentos e os meios
indispensáveis à manu-
tenção de uma certa qua-
lidade de vida quando a
velhice nos bate à porta.
Foi com esta ideia em
mente que quatro jovens
médicos decidiram juntar
os seus esforços e avançar
com um projeto na área de
apoio ao idoso e às pes-
soas com necessidades
especiais. “Este projeto
surge daquilo que era a
nossa vontade enquanto

médicos e como fruto do
nosso conhecimento pro-
fissional que nos fez acre-
ditar que éramos capazes
de propiciar qualidade de
vida e autonomia às pes-
soas deste concelho du-
rante o seu processo
natural de envelheci-
mento e patológico da
doença”, conforme come-
çou por explicar Pedro
Carneiro, um dos respon-
sáveis deste novo espaço. 

HUMANIZAR
A VELHICE
A Miminho aos Avós,
centro geriátrico, é a pri-
meira rede em Portugal a
ser acreditada com Sis-
tema de Gestão da Quali-
dade na resposta social
nas comunidades onde
está inserida, surgindo
agora em Vila Nova de
Gaia, pelas mãos de Cátia
Macedo, Vânia Barros,
Pedro Carneiro e Nuno
Correia. 
Este novo espaço, situado
em pleno coração da ci-

dade e da freguesia de
Mafamude, mesmo em
frente ao auditório da pa-
róquia desta freguesia,
visa proporcionar à popu-
lação mais idosa e às suas
famílias uma série de ar-
tigos e serviços que vão
desde a assistência inte-
grada, eficiente e hu-
mana, na área da saúde,
incluindo várias especia-
lidades médicas, de en-
fermagem, fisioterapia,
terapêuticas não conven-
cionais, entre muitas ou-
tras valências
“Relativamente aos servi-
ços que prestamos e pe-
rante a demais oferta
existente no mercado, a
nossa mais-valia prende-
-se com a própria filosofia
que implementamos, pois
não nos limitamos a ven-
der um pacote de serviços
a um idoso ou a uma pes-
soa com limitações. Nós
somos um centro de re-
cursos e aquilo que faze-
mos é uma consulta ao
domicílio, através da qual

procedemos à avaliação
das necessidades dos
utentes no seu ambiente
familiar. Avaliamos a sua
condição física, o seu
estado de saúde, o seu
contexto familiar e, poste-
riormente, definimos um
plano que visa colmatar
todas as suas necessida-

des, não só do ponto de
vista da higiene, mas tam-
bém do ponto de vista psi-
cológico, das ajudas
técnicas e clínicas, como
também da própria saúde
e até, eventualmente, do
ponto de vista moral e re-
ligioso, se assim o preten-
derem. Ou seja, nós não
vendemos um serviço pre-
definido, nós oferecemos a
possibilidade de adaptar
um serviço às necessida-
des daquela pessoa”, ex-
plica Pedro Carneiro.

CONFIANÇA E 
PRESENÇA ASSÍDUA
A inauguração deste es-
paço, agora ao serviço de
todos os gaienses, aconte-
ceu no passado sábado e
contou com a presença de
inúmeras pessoas amigas,

clientes, e representantes
institucionais, nomeada-
mente da câmara munici-
pal, através do seu
vereador Manuel Mon-
teiro que enalteceu o sur-
gimento de novos projetos
na área social no concelho. 
No final, Pedro Carneiro,
salientou ainda que “é
nossa vontade trazer con-
fiança às pessoas que
estão a envelhecer, por-
que o envelhecimento
causa muito medo, é as-
sustador, e nós queremos
estar aqui quando as pes-
soas sentirem esse temor,
saberem que podem con-
tar connosco para qual-
quer eventualidade e que
estaremos cá para os aju-
dar a ultrapassar fases
mais difíceis e a recuperar
a sua autonomia”.
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MIMINHO AOS AVÓS UMA AJUDA IMPRESCINDÍVEL E CADA VEZ MAIS IMPORTANTE

‘A outra mão
da sua família’

Miminho aos Avós é um novo centro geriátrico em Mafamude, próximo do El Corte Inglès

Foram várias as pessoas e entidades que fizeram questão de marcar presença na inauguração deste novo espaço
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