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Nesta quadra de Natal é 
obrigação de todos os 
cristãos centrar e priorizar 
as atenções  no nascimen-
to do nosso Salvador. Na 
sua humilde fragilidade 
humana, pede-nos o 
aconchego do nosso cora-
ção para nos tornarmos 
bem-aventurados 
em  auxílio dos nossos 
irmãos mais desprotegi-
dos, pobres e doentes que 
são o rosto singelo Dele 
próprio. 
Como o Papa Francisco 

disse, Deus manda um 
anjo, mas não nos damos 
conta de que está ali por-
que estamos imersos nos 
nossos pensamentos, nos 
nossos assuntos, e nestes 
dias nos preparativos para 
o Natal. Neste ciclone de 
consumismo esquecemos 
o mais importante, somos 
iludidos por uma aparente 
alegria de consumo rápido 
que se dissipa logo após o 
começo do novo ano. É 
pois necessário deixar 
crescer o Menino Jesus 
dentro de nós  como uma 
semente que germina 
para os outros e dá frutos 
de evangelização durante 
toda a vida. 
Tive a satisfação de estar 

presente nas festas de 
Natal das crianças, dos 
idosos, dos doentes, e dos 
colaboradores da nossa 
Santa Casa e posso teste-
munhar a alegria de todos 
e a presença de tantos 
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O acordo assinado entre o Vaticano 
e a China em 22 de Setembro deste 
ano e que ainda não é definitivo, 
traz-nos à 
memória a 
vivência dos 
cristãos que 
têm sido e 
continuam a 
ser persegui-
dos e presos 
pelo regime 
de Pequim. O 
acordo, infor-
mou o Vatica-
no, "trata da 
nomeação de bispos, que é uma 
questão de grande importância para 
a vida da Igreja (Católica) e cria as 
condições para uma colaboração 
mais ampla a 
nível bilateral. 
O objetivo do 
acordo não é 
político, mas 
pastoral, permi-
tindo que os 
fiéis tenham 
bispos em 
comunhão com 
Roma, mas ao 
mesmo tempo, 
reconhecidos 
pelas autorida-
des chinesas ". 

Neste país 
asiático, o dia 

25 de dezembro não é feriado como em 
grande parte do mundo. 

No entanto, por influências ocidentais e 
porque é cada vez maior a quantidade de 

cidadãos chi-
neses que têm 
experiência de 
vida em países 
onde é cele-
brado o Natal 
como festa 
religiosa muito 
i m p o r t a n t e 
para os cris-
tãos, as cele-

brações estão a tornar-se cada vez mais 
populares, sobretudo no que diz respeito à 
comercialização do Natal. Especialmente 
nas áreas urbanas, podem ser vistas bas-
tantes árvores de Natal, luzes e outros 

enfeites nas ruas 
e em lojas de 
bairro. Cada vez 
há mais crianças 
que penduram 
meias na espe-
rança de que ‘Dun 
Che Lao Ren’, a 
versão chinesa de 
Pai Natal e que 
significa “Homem 
Velho do Natal”, 
passe a deixar 
presentes. 

As comunidades 
cristãs clandesti-
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Diferentemente de outros povos, 
os europeus foram vítimas de rutu-
ras históricas que geraram falhas de 
identidade. 

Nos nossos dias em que nós, os 
europeus enfrentamos terríveis 
desafios, impõe-se o regresso às 
suas origens primordiais. 

Como escreveu, em 2005, Domi-
nique Vernner, “Todas as grandes 
civilizações descansam sobre uma 
antiga tradição que atravessa o 
tempo e transporta com elas as cha-
ves do reino. Todas têm por origem 

o livro ou a palavra de um sábio, de um 
profeta ou de um poeta fundador. A tradi-
ção chinesa com Confúcio, a tradição 
himalaia com Buda, a semita com Moisés e 
Maomé, a tradição hindu com os Vedas, a 
tradição europeia com Homero”. Em razão 
da sua divindade e da sua universalidade, 
Jesus situa-se à parte e noutro plano.  

O grande problema do nosso tempo não 
é de natureza política, nem económica, 
mas de carácter cultural, moral e, em últi-
ma análise, religioso. 

No  fundo,  há um  confronto entre duas  
visões  do  mundo:  a visão  daqueles  que  

SSSOBREOBREOBRE   OOO   ‘‘‘REGRESSOREGRESSOREGRESSO’ ’ ’ ÀSÀSÀS   ORIGENSORIGENSORIGENS   EUROPEIASEUROPEIASEUROPEIAS   
(Continua na página 3) 

(Continua na página 2) 



  MENSAGEIRO DA SANTA CASA Página 2  

      PPLANOLANO   DEDE   AATIVIDADESTIVIDADES   
PPARAARA   OO   AANONO   20192019   

1 - SETOR DE OBRAS  

1.1 – Iniciar a execução 
dos trabalhos de requali-
ficação dos apartamentos 

e quartos da Estrutura Residen-
cial para Pessoas Idosas Francisco 
Pinto de Carvalho. Aguarda-se o 
resultado da candidatura apresen-
tada ao Portugal 2020 – Programa 
Centro, pois só após conhecida a 
decisão se poderá dar início às 
obras. 
1.2 – Adjudicar a elaboração de um 
projeto de requalificação de toda a 
área onde funcionou o Lar de 
Infância “Maria Cordeiro”, consoan-
te a proposta para instalação de 
resposta social típica ou outro ser-
viço.  
1.3 – Substituir a rede de ilumina-
ção exterior da cerca da Misericór-
dia, colocando novos projetores. 
1.4 – Avaliar a possibilidade de ins-
talação na Igreja da Misericórdia de 
equipamento adequado para 
melhoria das condições térmicas do 
interior. 
1.5 – Adjudicar a aplicação de 
genuflexórios nos bancos da Igreja, 
para rezar de joelhos. 
 1.7 – Manter o diálogo com o 
Município para a concretização do 
projeto de ordenamento paisagísti-
co no “campus” da Instituição e 
logradouro do Hospital. 
2 - SETOR SOCIAL 

2.1 – Dar continuidade ao trabalho 
desenvolvido nas diferentes respos-
tas sociais e serviços, conforme 
previsto nos respetivos planos de 
atividades e nas parcerias estabele-
cidas, avaliando a implementação 
de novos modelos de intervenção 
junto dos utentes de Centro de Dia 
e Serviço de Apoio Domiciliário. 
2.2 – Assegurar a continuidade do 
funcionamento da RLIS – Rede 
Local de Intervenção Social. 
2.3 – Cumprir o Protocolo de cola-
boração celebrado com a Seguran-
ça Social para as Cantinas Sociais e 
a Coordenação do POAPMC – Pro-
grama Operacional Apoio às Pes-
soas Mais Carenciadas. 
3 – SETOR DA SAÚDE 

 3.1 – Manter na Unidade de Cuida-
dos Continuados Integrados de 
Longa Duração os recursos huma-
nos e materiais adequados aos 
padrões da eficiência e qualidade.   
3.2 – Manter o Protocolo celebrado 
com a Escola Superior de Enferma-
gem de Coimbra, permitindo aos 

alunos os ensinos clínicos nas res-
postas sociais de geriatria e tam-
bém na UCCI. 
3.3 – Promover o II Seminário 
sobre a temática da Rede Nacional 
dos Cuidados Continuados Integra-
dos (RNCCI), organizado pela 
UCCI. 
4 - SETOR ADMINISTRATIVO 

4.1 – Prosseguir a formação profis-
sional contínua dos colaboradores, 
com apoio do Centro de Formação 
da União das Misericórdias Portu-
guesas e do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional. 
4.2 – Aceitar os protocolos de coo-
peração propostos pelas Escolas de 
Ensino Regular, Profissional e 
Superior, com vista à realização de 
estágios curriculares dos seus alu-
nos.  
4.3 – Organizar, através do Gabi-
nete de Apoio Psicológico e Psico-
pedagógico, jornadas temáticas, 
wokshops, palestras, ações de for-
mação e informação. 
5 - SETOR AGRÍCOLA  

5.1– Avaliar a parceria com a 
Câmara Municipal e a Inova, refe-
rente às Hortas Comunitárias.  
5.2 – Manter o acordo celebrado 
com a empresa Maçarico, S.A., com 
sede na Praia de Mira, para a plan-
tação de piripiri. 
6 – SERVIÇO DE CULTO 

6.1 – Assegurar a participação da 
Irmandade nas solenidades e ceri-
mónias que a Misericórdia promova 
e naquelas para as quais seja con-
vidada. 
6.2 – Manter o programa para assi-
nalar o dia litúrgico de Nossa 
Senhora da Visitação. 
6.3 – Manter a celebração de missa 
mensal na Igreja e na ERPI, a car-
go do Capelão.  
NOTA FINAL  
   Os investimentos previstos para 
2019 referem-se à execução de 
iniciativas atrás citadas, embora 
algumas delas não estejam total-
mente quantificadas por não ser 
ainda conhecido o valor da sua 
concretização. De apoios públicos, 
apenas se aguarda a decisão da 
Comissão de Coordenação e Desen-
volvimento da Região Centro sobre 
o projeto apresentado ao Portugal 
2020. Os demais, serão objeto de 
autofinanciamento assente na sus-
tentabilidade. 
Cantanhede, 19 de Novembro de 2018. 

A MESA ADMINISTRATIVA 

Todos os documentos conta-
bilísticos e/ou orçamentais 
podem ser consultados na 
Página Web da Santa Casa na 
Internet: 

https://www.scmcantanhede.pt/ 

acreditam que existem princípios e 
valores imutáveis, inscritos por 
Deus na natureza do homem; e a 
perspetiva daqueles que sustentam 
que não há coisa alguma que seja 
permanente e que todas as coisas 
são relativas ao tempo, aos lugares 
e às circunstâncias. 
Ora, se não existem valores 

absolutos nem direitos objetivos, a 
vida humana fica reduzida a uma 
procura do prazer e satisfação 
egoísta das necessidades subjeti-
vas. 
A vontade de poder dos indiví-

duos torna-se então a única lei da 
sociedade, tudo constituindo, como 
afirmou o Papa Bento XVI, uma 
‘ditadura do relativismo’, a qual 
não reconhece coisa alguma como 
definitiva e propõe como medida 
última o próprio homem e os seus 
caprichos. 

Para nos opormos à ditadura do 
relativismo temos de redescobrir a 
lei natural divina, que foi funda-
mento da civilização cristã, tendo-
se constituído na Europa ao longo 
da Idade Média e difundido depois 
para todo o mundo. 

A nosso ver, as raízes cristãs da 
sociedade não são apenas históri-
cas, antes são constitutivas e for-
mativas do espírito humano. 

Cabe aqui recordar que, foi recu-
sado fazer referência às raízes cris-
tãs da Europa no preâmbulo do 
Tratado Constitucional Europeu, 
aprovado em 2004, o que muitos 
consideraram preocupante, pois, 
sendo uma Constituição também 
um repositório de valores e ideais, 
aquela não referência expressa foi 
ultrapassada por uma abordagem 
da religiosidade sem raízes. 

Só que, tal como as plantas, os 
homens não podem prescindir de 
raízes e as suas raízes não são só 
as da hereditariedade, antes são 
também as do espírito e da tradi-
ção, que cabe a cada um de nós 
reencontrar. 

O Presidente da Assembleia Geral  

Sobre o ‘regresso’ às Sobre o ‘regresso’ às Sobre o ‘regresso’ às 
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nas e as oficiais celebram esta festa com a solenidade 
possível, num ambiente de vigilância e controlo feitos 
pelas autoridades locais. Podemos conhecer algumas 
das caraterísticas mais marcantes através dos testemu-
nhos, respetivamente, dos padres George, de uma 
comunidade da Igreja Católica clandestina, e Aloysius, 
de uma comunidade da Igreja Oficial Chinesa: 
“O nosso povo celebra o nascimento de Jesus de 

maneiras diferentes. Preparamos o presépio, decoramos 
a igreja e organizamos momentos musicais e espetácu-
los. Durante este período também nos empenhamos em 
atividades caritativas, como um jantar na véspera de 
Natal e muitas outras coisas. 

A vida de fé está concentrada acima de tudo na cele-
bração litúrgica. No início do Advento os padres têm de 
preparar todos os passos, para que os corações dos fiéis 
possam chegar ao nascimento de Jesus. 

Em relação ao aspeto litúrgico, o presépio é preparado 
para representar cuidadosamente o nascimento de 
Jesus. São fornecidas aos fiéis mais informações litúrgi-
cas para que todos estejam prontos a entrar no novo 
ano litúrgico juntamente com a Santa Igreja. 

Preparar o presépio não é o trabalho exclusivo do 
pároco ou das freiras. Acredito que é uma boa oportuni-
dade para convidar os leigos a colaborarem. Além disso, 
o presépio deve ser simples, tendo em mente a pobreza 
e a humildade de Nosso Senhor. Através do arrependi-
mento humilde, sacrifício duro, oração e dedicação, 
podemos construir o nosso presépio no coração. 

Com muita antecipação preparamos o grupo de mes-
tres da cerimónia e do coro. Uma liturgia ordenada e 
solene, acompanhada por música e cânticos, ajuda os 
fiéis a entrarem mais numa atmosfera de ação de gra-
ças e no mistério da fé na véspera de Natal.” 

“Em dezembro, em Pequim, lojas, restaurantes, padarias e cen-
tros comerciais estão sempre decorados com muitas decorações 
de Natal. Não há apenas cartazes publicitários, mas a partir de 
meados de dezembro mesmo os vendedores usam o capuz verme-

lho do Pai Natal. 

Aos poucos percebi que o Natal não representa hoje uma festa 
exclusivamente cristã, mas tornou-se cada vez mais popular e 
comercial. Paralelamente a esse fenómeno crescente, há contrae-
xemplos. Por exemplo, várias escolas e universidades proibiram 

todos os tipos de celebrações de Natal. 

A cidade está imersa na atmosfera natalícia: árvores de Natal, 
Pais Natais, música de Natal, etc. Mas para os cristãos o verdadei-
ro significado do Natal é encontrado apenas na Igreja. Todos os 
anos em Pequim centenas, milhares de pessoas participam na 
missa de Natal. As igrejas locais tentam celebrar o maior número 
de missas possível e entregam gratuitamente o ingresso de admis-
são. Infelizmente, devido às multidões e ao tamanho limitado das 
igrejas, às vezes é difícil atender as necessidades de cada membro. 
A entrega de presentes no Natal faz parte dos símbolos deste dia 

festivo. 

Há algum presente especial na China? Sim: dar uma maçã. Em 
mandarim, a homofonia afeta muitas vezes a comunicação. Na 
véspera de Natal é dada uma maçã porque a palavra “maçã” (“ping 
guo”) soa como a palavra “paz” (he ping). Colocada dentro de uma 
caixa colorida, com um cartão de boas-festas, a maçã tornou-se um 
presente típico cristão na China. Qualquer um que vá à igreja pode 
obter uma. A alegria dos católicos chineses também está nas duas 
missas na véspera de Natal: uma é celebrada ao final da tarde, a 

outra a partir das 23h30.” 

O Vice-Provedor 

(Continuação da página 1) 
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partilhar desse contentamento festivo. Uma palavra 
também para os nossos e nossas colaboradoras que 
acorreram em tão grande número ao jantar de 
Natal. A sua dedicação e empenho, não obstante as 
dificuldades enfrentadas, resultado da maior depen-
dência dos nossos utentes e da crise económica que 
não tem valorizado de uma forma equilibrada as 
diferentes especificidades laborais do setor solidário. 
A Mesa Administrativa deseja a toda a Irmandade 

e respetivas famílias um Santo Natal, e que nas suas 
casas reinem a paz e a harmonia durante todo o ano 
que agora se inicia. 

Boas festas! 
O Provedor  

CCELEBRAÇÕESELEBRAÇÕES  DEDE  
NNATALATAL   

� Centro de Atividades de Tempos 
Livres (CATL)—A equipa do CATL progra-
mou as férias de Natal de forma lúdica, 
aprazível e educativa. Como é hábito, as atividades 
programadas vão sempre de encontro aos interesses e 
desenvolvimento global das crianças.  

No sentido de conhecerem um pouco a origem da 
figura “Pai Natal”, foi-lhes dado a conhecer várias his-
tórias, tanto verídicas como do imaginário, de forma a 
enriquecer os seus conhecimentos sobre esta época 
tão bonita e que tanto valoriza o conceito de família. 
Neste sentido, escreveram as suas cartas ao Pai Natal, 

não pensando apenas neles, mas também no próximo, 
visto que estamos numa época de partilhar e amor ao 
próximo. Numa saída, foram entregá-las na estação 
dos CTT para que sejam enviadas ao Pai Natal e apro-
veitaram para ver as animações de Natal da cidade e 
dar uma voltinha nos carrosséis, algo que os deixou 
bastante animados. 

As crianças elaboraram as suas lembranças de 
Natal, escolhendo um símbolo que mais caracteriza o 
seu conceito familiar, um pequeno enfeite para colo-
carem nas suas árvores.   

Como terão mais alguns dias de férias, ainda irão 
realizar outras atividades igualmente interessantes. 
Terão oportunidade de partilhar as suas experiências 
familiares deste Natal, bem como mais umas saídas 
pela cidade, aproveitando o ambiente de festa que a 
nossa cidade nos oferece e claro, muita brincadeira, 
pois estão em tempo de férias e o brincar é sempre 
muito importante para o desenvolvimento harmonioso 
da criança.  



Rua Dr. António José da Silva Poiares 
3060-141 Cantanhede 
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https://www.scmcantanhede.pt/ 
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� Unidade de Cuidados Continuados Inte-
grados (UCCI)—A época natalícia é uma ocasião 
privilegiada para o reforço de alguns valores 
que, tendencialmente, se vão dissipando na restante 
parte do ano. Internamente, e com o intuito de contra-
riar essa tendência, esta Resposta Social levou a cabo 
um programa contextualizado na época natalícia. 
Do programa citado constou a celebração do Natal 

realizada pelo Capelão da SCMC; A música de Natal: "A 
todos um Bom Natal" cantada pelos utentes da UCCI e 
a música: "Natal a meias" pela equipa interdisciplinar 
da UCCI. Como não podia faltar a encenação: "O Pai 
Natal" com a entrega dos presentes aos utentes.  
O s  u t e n t e s  s u r p r e ende r am  a  e qu i -

pa interdisciplinar com um vídeo natalício, repleto de 
mensagens individuais de Natal. 
A Magia de Natal reinou na UCCI e encheu o coração 

quer dos utentes e familiares quer dos elementos da 
equipa interdisciplinar! 

Integrado no programa natalício da Unidade, o projeto "Dar música à terapia" pro-
moveu um dia inteiramente dedicado às diversas respostas sociais da Instituição 
com o intuito de juntar os seus colaboradores e, simultaneamente, divulgar o traba-
lho desenvolvido nas sessões de musicoterapia semanais. 

Além dos colaboradores da UCCI, a iniciativa contou com a participação especial 
de um grupo de utentes da ERPI (sob orientação da Animadora Tarciana Barros), do 
Ensemble Saxofones de Arazede, e da Escola de Música Salatina (Coimbra), entre 
outros. Contou com o seguinte programa: 

"Creche com Música", 4.ª edição (especial Natal) - Ocorreu no Jardim de Infância. 
"Música na Misericórdia" - Ocorreu na ERPI, Secretaria, Cozinha e Lavandaria. 
O sucesso esteve patente no rosto quer dos intervenientes quer da massa humana 

que assistiu [crianças (cerca de 140), utentes (cerca de 120), familiares presentes e 
colaboradores das diversas valências envolvidas]. O repertório foi diversificado, mas 
sempre contextualizado na época natalícia, culminando com a música, em jeito de 
votos "A todos um Bom Natal" dirigido a todos quantos intervêm direta ou indireta-
mente no projeto "Dar música à terapia" até porque "Onde houver música, haverá 
sempre alguém feliz". 

� Infância—Na 
tarde de sábado 
do dia 15 de 
Dezembro, no 
pavilhão de “Os 
Est i cad inhos”, 
esteve em festa 
toda a infância 
da Santa Casa 
(Creche, Pré-escolar e CATL), juntando pais, crianças, 
pessoal docente e não docente.  

� ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas 
Idosas)—No dia 16 de Dezembro, os utentes da 
ERPI, Centro de Dia e do Serviço de Apoio Domiciliário 
da Santa casa da Misericórdia de Cantanhede tiveram 
uma festa de Natal recheada de carinho e muita parti-
lha. Houve a missa celebrada pelo Pe. João Pedro e 
solenizada pelo grupo “Cantar-te”, distribuição de 
prendas de Natal e a atuação da Tuna “Os Malmeque-

res” que não deixou ninguém parado animando todas 
as pessoas com a tradicional música popular Portugue-
sa. Por fim, um especial lanche/convívio onde os ido-
sos puderam confraternizar com os seus familiares. A 
Santa Casa agradece a presença de todos e faz um 
agradecimento especial ao grupo “Cantar-te” e à Tuna 
“Os Malmequeres” que, graciosamente, abrilhantaram 
a nossa festa. 

CCELEBRAÇÕESELEBRAÇÕES  DEDE  NNATALATAL  
� Os colaboradores e membros da Mesa Admi-
nistrativa também celebraram juntos a festa de Natal, 
cumprindo a tradição de reunir num jantar/convívio, 
em ambiente de grande amizade e alegria, ouvindo a 
intervenção alusiva à época a cargo do Provedor, já que 
o Capelão apenas esteve presente no início devido a 
compromissos pastorais. Em seguida houve, como é 
hábito, divertimento e dança ao som de música apro-
priada e a distribuição de uma prendinha a todos os 
presentes que ultrapassaram bem uma centena. 


