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A UCCI da Santa Casa 
contou, no passado dia 

15 de Novembro, com a 
realização do seu II 

Seminário, este ano inti-
tulado: “Literacia em 

Saúde: Qualidade e 
Segurança nos Cuida-

dos”. 

Foi com grande orgu-

lho e imensa estima 
que, quer a Comissão 

Científica quer a Comis-
são Organizadora, assis-

tiram de perto a um dia 
repleto de conhecimen-

tos, onde os objetivos 
iniciais colocados como 

hipóteses de trabalho foram todos 

alcançados, tendo sido uma mais-
valia a parceria estabelecida com a 

ESEC (Escola Superior de Enferma-
gem de Coimbra), assim como, a 

envolvência de toda a equipa multi-
profissional não só desta UCCI como 

da Instituição em geral, vivendo-se, 
assim, um dia marcado pela aprendi-

zagem, sabedoria e momentos de 

convívio e camaradagem. 

   Pegando nas origens da pala-

vra “Seminário”, em latim signi-
fica “Semente”. Embora seja 

uma palavra simples, acredita-
mos que consegue transmitir a 

principal ideia que representou 
todo o envolvimento nesta efe-

méride desde a fase embrioná-
ria até ao dia do seu surgimento 

e da sua execução… Olhando 

para trás, entre momentos de 
discussão, pesquisa e muito 

trabalho, fica realmente a ideia 
de algo que, como qualquer 

semente, se tratada e cuidada, 
depois de lançada à terra, só 

pode crescer e dar frutos… E foi 

isto que aconteceu. 

Surgiram frutos fantásticos, os primeiros 
foram colhidos ainda no próprio dia onde, 

num vasto auditório repleto de participantes, 
oradores, alunos e convidados, surgiram 

conhecimentos, debateram-se aprendiza-
gens, observaram-se dados extremamente 

pertinentes decorrentes de investigações 
atualizadas, transformando-se o dia deste II 

Seminário num dia onde a cientificidade 

marcou presença, enriquecendo cada um 
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O começo da utilização da árvore 

de Natal pelos cristãos é atribuído a 
S. Bonifácio, um monge inglês com o 

nome de batismo Winfrid. Nascido no 

ano 680, em Inglaterra, na localidade 
de Kirton, reino anglo-saxão de Wes-

sex, ingressou num mosteiro benediti-
no e, mais tarde, foi enviado pelo 

Papa São Gregório II para evangelizar 

territórios que perten-
cem à  Alemanha atual. 

Primeiro foi como sacer-
dote e depois como bis-

po. Sob a proteção do 
grande Charles Martel 

(conhecido como Carlos 
Magno) que, na época, 

dominava  esse territó-
rio, Bonifácio viajou por 

toda a Alemanha apoian-

do as regiões que já 
tinham abraçado o cris-

tianismo e evangelizan-
do outros territórios. Por 

volta do ano 723 viajou 
com um pequeno grupo 

de pessoas pela região da Baixa Saxónia. 
Conhecia uma comunidade de pagãos, perto 

de Geismar que, no meio do inverno, reali-

zava um sacrifício (onde a vítima, muitas 
vezes, era uma criança) ao seu deus Thor, 

deus do trovão, na base de um carvalho que 
consideravam sagrado e conhecido como “O 

Carvalho do Trovão”. Bonifácio, acatando o 
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Editorial—Natal 2019 
Escrevo este editorial no 

dia de eleições para um 
novo mandato dos órgãos 

sociais da Misericórdia de 
Cantanhede. A responsabi-

lidade de dirigir o destino 

da nossa Santa Casa é cada 
vez maior. Atualmente a 

exigência e o rigor que nos 
são pedidos quer pelo Esta-

do, cada vez mais fiscaliza-
dor e menos contribuinte, 

bem como pelos utentes e 
seus familiares, obriga-nos 

a um novo e maior compro-
misso de proporcionar as 

Obras de Misericórdia a 

todos aqueles que delas 
necessitam. 

Nos últimos quatro anos, 
a Santa Casa fez uma gran-

de aposta, em projetos de 
proximidade com a popula-

ção do concelho, nomeada-
mente, no caso da RLIS 

(Rede Local de Intervenção 

Social) com um forte 
impacto social e que infeliz-

mente terminará por falta 
de financiamento no próxi-

mo mês de janeiro, se a 
Segurança Social e a 

Camara Municipal nada 
fizerem para promover a 

sua continuidade.  
Em relação à responsabi-

lidade e coordenação da 

distribuição dos géneros 
alimentares às pessoas 

mais carenciadas dos Con-
celhos de Cantanhede e 

Mira através do programa 
PO APMC foi e é um desafio 

constante à capacidade 
organizacional da Misericór-

dia.  

Mantemos a confeção e 
distribuição de cerca de 30 

refeições diárias integrando 
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SETOR DE OBRAS  

– Iniciar a execução dos 

trabalhos de requalificação 

dos apartamentos e quar-

tos da Estrutura Residencial para 

Pessoas Idosas Francisco Pinto de 

Carvalho. Ainda se aguarda o resul-

tado da candidatura apresentada ao 

Portugal 2020 – Programa Centro, 

pelo que as obras não tiveram início 

no corrente ano. 

– Prosseguir o diálogo com a Segu-

rança Social tendo em vista adjudicar 

a elaboração de um projeto de 

requalificação da área do antigo edi-

fício do Hospital do Arcebispo João 

Crisóstomo, onde funcionou o Lar de 

Infância “Maria Cordeiro”, para insta-

lação de um Centro de Alojamento 

Temporário, cuja candidatura foi já 

apresentada ao PROCOOP para alojar 

pessoas com fragilidades de saúde – 

demências, dependências – familia-

res, habitacionais, etc, ou uma ERPI 

(Estrutura Residencial para Pessoas 

Idosas).  

Para remodelação e adaptação do 

edifício a ERPI, é intenção da Mesa 

Administrativa apresentar uma can-

didatura ao PARES (Programa de 

Alargamento da Rede de Equipamen-

tos Sociais), que além de compartici-

par na obra a executar, possa vincu-

lar o número de utentes previstos a 

um acordo típico. 

 – Adjudicar a elaboração de estudos 

e projetos para requalificação da 

extensão da ERPI Adelino Bugalho; 

 – Substituir a rede de iluminação 

exterior do campus da Misericórdia, 

colocando novos suportes e projeto-

res. 

 – Adjudicar a colocação de genufle-

xórios nos bancos da Igreja, para 

melhor se poder rezar de joelhos. 

 – Preparar uma parcela no terreno 

frente à Escola Técnico-Profissional, 

para estacionamento de viaturas dos 

funcionários e visitantes, aliviando a 

circulação diária das mesmas dentro 

da propriedade. 

 – Intensificar o diálogo com o Muni-

cípio para a concretização do projeto 

de ordenamento paisagístico no 

“campus” da Instituição e logradouro 

do Hospital (iniciativa não concretiza-

da no ano em curso). 

SETOR SOCIAL 

 – Dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido nas diferentes respos-

tas sociais e serviços. 

 – Manter o diálogo com a Segurança 

Social para candidaturas ao PRO-

COOP (Programa de Alargamento ou 

Revisão dos Acordos de Cooperação), 

que tem como objetivo permitir a 

celebração ou revisão dos respetivos 

acordos de cooperação, ou apresen-

tação de respostas inovadoras, 

mediante a definição clara de priori-

dades, critérios e regras de prioriza-

ção de respostas sociais. 

– Assegurar a continuidade do fun-

cionamento da RLIS – Rede Local de 

Intervenção Social, durante o mês de 

janeiro, limite do respetivo acordo. 

Avaliar qualquer proposta que even-

tualmente possa surgir da Segurança 

Social sobre a sua continuidade e em 

que termos. 

 – Cumprir o Protocolo de colabora-

ção celebrado com a Segurança 

Social para as Cantinas Sociais e a 

Coordenação do POAPMC – Programa 

Operacional Apoio às Pessoas Mais 

Carenciadas, em conjunto com as 

entidades mediadoras. 

SETOR DA SAÚDE 

 – Manter na Unidade de Cuidados 

Continuados Integrados de Longa 

Duração os recursos humanos e 

materiais adequados aos padrões da 

eficiência e qualidade, conforme arti-

culação com a Administração Regio-

nal de Saúde do Centro e o Instituto 

da Segurança Social.   

 – Manifestar aos organismos de 

tutela (ARS e ISS) a vontade de a 

UCCI poder dividir-se nas tipologias 

de longa e média duração, face aos 

casos que têm sido encaminhados 

dos hospitais de agudos. 

 – Avaliar a adjudicação de estudos e 

projetos com vista à ampliação da 

UCCI, tendo em conta a rentabiliza-

ção dos recursos humanos e mate-

riais e a promoção de receitas que 

contribuam para assegurar a susten-

tabilidade da mesma.  

– Prosseguir com os parceiros for-

mais a execução dos Protocolos cele-

brados para prestações de serviços e 

elaboração de rastreios gratuitos aos 

utentes, colaboradores e Irmãos da 

Instituição (iniciativa não concretiza-

da em 2019). 

– Manter o Protocolo celebrado com 

a Escola Superior de Enfermagem de 

Coimbra, permitindo aos alunos os 

ensinos clínicos nas respostas sociais 

de geriatria e também na UCCI. 

– Promover o III Seminário sobre a 

temática da Rede Nacional dos Cui-

dados Continuados Integrados 

(RNCCI), organizado pela UCCI. 

 SETOR ADMINISTRATIVO 

 – Prosseguir a formação profissional 

contínua dos colaboradores, com 

apoio do IEFP - Instituto do Emprego 

e Formação Profissional e outras 

entidades acreditadas. 

 – Aceitar os protocolos de coopera-

ção propostos pelas Escolas de Ensi-

no Regular, Profissional e Superior, 

com vista à realização de estágios 

curriculares dos seus alunos.  

- Manter o contacto periódico com os 

Irmãos, colaboradores, parceiros e 

comunidade em geral, através do 

“Mensageiro da Santa Casa”, página 

da Internet, órgãos de comunicação 

(Jornal Boa Nova) e “Facebook”. 

SETOR AGRÍCOLA  

– Avaliar a parceria com a Câmara 

Municipal e a Inova, referente às 

Hortas Comunitárias.  

– Concluir a execução da candidatura 

VITIS aprovada para substituição de 

castas da vinha do Freixial.  

– Dar início à execução do projeto 

aprovado pelo PDR 2020 – Programa 

de Desenvolvimento Rural, para colo-

cação de estufas na Quinta da Var-

ziela, para produção de produtos 

hortícolas. 

SERVIÇO DE CULTO 

 – Assegurar a participação da 

Irmandade nas solenidades e cerimó-

nias que a Misericórdia promova e 

naquelas para as quais seja convida-

da. 

 – Manter o programa para assinalar 

o dia litúrgico de Nossa Senhora da 

Visitação. 

 – Manter a celebração de missa 

mensal na Igreja e na ERPI, a cargo 

do Capelão.  

 NOTA FINAL  

 Na elaboração do Orçamento, nos 

vencimentos foi tido em conta o salá-

rio mínimo nacional já aprovado para 

2020, enquanto os acordos de coo-

peração não foram ainda objeto de 

atualização e aprovação.  

 Os investimentos previstos para 

2020 referem-se à execução de ini-

ciativas atrás citadas, algumas não 

totalmente quantificadas por não ser 

conhecido o valor da sua concretiza-

ção.  

 De apoios públicos, apenas se 

aguarda a decisão da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento da 

Região Centro sobre o projeto apre-

sentado ao Portugal 2020. Os demais 

projetos, serão objeto de autofinan-

ciamento assente na sustentabilida-

de. 

 Cantanhede, 18 de novembro de 2019. 

A MESA ADMINISTRATIVA 

Todos os documentos podem 
ser consultados na Página Web 
da Santa Casa na Internet: 

https://www.scmcantanhede.pt/ 
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conselho de um amigo bispo, quis destruir a árvore não só 

para salvar a vítima, mas também para mostrar àqueles 

pagãos que ele não seria derrubado por um raio lançado 

por Thor. O Santo e os seus companheiros chegaram à 

aldeia na véspera de Natal, bem a tempo de interromper o 

sacrifício. Com seu báculo de bispo na mão, aproximou-se 

dos pagãos que estavam reunidos na base do Carvalho e 

disse: “Aqui está o Carvalho do Trovão e aqui a cruz de 

Cristo que romperá o martelo de Thor, o deus falso”. 

O verdugo levantou um martelo para matar a criança 

que tinha sido entregue para o sacrifício. O Bispo estendeu 

o báculo para impedir o golpe e, milagrosamente, confor-

me a tradição, o martelo de pedra partiu-se e a criança foi 

salva. Em seguida pegou num machado que estava perto 

e, ainda segundo a tradição, quando deu uma forte 

machadada no carvalho, uma grande rajada de vento atin-

giu o bosque e derrubou a árvore pela raíz. Com a madeira 

seria construída, mais tarde, uma capela em honra de São 

Pedro. O povo ficou estarrecido porque Thor não fulminara 

Bonifácio com o seu raio vingador, e o bispo prosseguiu o 

seu discurso, apontando para outra árvore ali próxima, um 

pequeno abeto. 

“Esta arvorezinha, pequena filha do bosque, será, nesta 

noite, a vossa árvore santa. Esta é a madeira da paz; é o 

sinal de uma vida sem fim, porque as suas folhas estão 

sempre verdes. Olhai a sua ponta voltada para o céu. Esta 

será a árvore do Menino Jesus! Reuni-vos em torno dela, 

não mais no bosque selvagem, mas dentro dos vossos 

lares; ali haverá abrigo e não ações sangrentas; ali haverá 

presentes amorosos e gestos de bondade”. 

A tradição católica assimilou a árvore de Natal como 

uma nova árvore da vida. É costume enfeitá-la com bolas 

coloridas, como se fossem frutos, e com outros adornos 

próprios do Natal. Já no tempo de São Bonifácio, as árvo-

res de Natal eram enfeitadas com maçãs, evocando a nova 

frutificação e o antigo pecado original. 

O costume difundiu-se pela Europa. Um dos primeiros 

registos é do século XVI, numa Igreja de Alsácia, França. 

As famílias decoravam os pinheiros com papéis coloridos, 

enfeites, frutas e doces. Espalhada por todo o continente 

europeu, a tradição chegou ao continente americano por 

volta de 1800. 

O Vice-Provedor 
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o programa de emergência alimentar das Cantinas 

Sociais. Esta escolha de estar com os “descartados” da 

nossa comunidade, fora dos muros da nossa Institui-

ção, deve continuar pois põem-nos de partida ao 

encontro daqueles que mais precisam. 

Depois de um investimento elevado nos últimos anos 

em equipamentos concebidos de raiz como foi a cons-

trução da nova creche, da unidade dos cuidados conti-

nuados e da cozinha é o momento de nos concentrar-

mos na requalificação e reconversão do edificado exis-

tente.  

Outro projeto por realizar é o plano de arranjos exte-

riores para o nosso “Campus” que inclui o terreno em 

frente ao Hospital que a Misericórdia cedeu à Camara 

Municipal para executar um espaço verde público aber-

to à comunidade. Esta intervenção deverá ser célere 

devido ao estado de degradação do espaço, não deven-

do ser imputada qualquer responsabilidade à Santa 

Casa. 

Nesta quadra natalícia que o Menino Jesus se torne 

(em) Presente para cada um de nós e cresça nos nos-

sos corações enchendo-os de amor, bondade e miseri-

córdia pelo nosso próximo. 

Na carta apostólica que escreveu aos cristãos para 

este Natal — um texto intitulado “Admirabile Signum” 

—, o Papa Francisco diz: “O coração do Presépio come-

ça a palpitar, quando colocamos lá, no Natal, a figura 

do Menino Jesus. Assim Se nos apresenta Deus, num 

menino, para fazer-Se acolher nos nossos braços. 

Naquela fraqueza e fragilidade, esconde o seu poder 

que tudo cria e transforma. Parece impossível, mas é 

assim: em Jesus, Deus foi criança e, nesta condição, 

quis revelar a grandeza do seu amor, que se manifesta 

num sorriso e nas suas mãos estendidas para quem 

quer que seja.” 

Um Bom e Santo Natal  

Saudações Fraternas  

O Provedor  

lando entre cenários de intervenção paliativa 

e outros de problemáticas psiquiátricas 

extremamente complexas (como psicoses, 

neuroses…), entre outras patologias que exi-

gem uma intervenção diferenciada, tendo por 

base a unicidade destes casos e os recursos 

que exigem para lidar com eles (destacam-se mui-

tas vezes os entraves arquitetónicos). 

Atualmente a maioria das UCCI`s não estão prepa-

radas para combater com estes cenários, não foram 

criadas com o propósito que estão hoje a ter que ser-

vir. Ainda assim, esta é a realidade da “nossa casa” e 

da maioria de outras iguais. 

Portanto, resta-nos assumir uma posição ativa onde, 

através destes espaços, se fomentem momentos de 

partilha, de permuta de medos, de angústias e de 

preocupações… E acreditar desde já, que num ambien-

te de debate e troca de impressões se pode alcançar 

uma mudança positiva.  

É de coração cheio e recheado de esperança que 

caminhamos rumo à organização do III Seminário da 

UCCI da Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede, 

planeado para 2020. 

Ana Marta Batista Ramos 

(Psicóloga da Santa Casa e Membro da Comissão 

Cientifica do II Seminário) 

dos envolvidos com uma aprendizagem ativa. 
Quatro painéis marcaram a jornada deste dia, onde esti-

verem presentes as principais preocupações e problemáti-

cas que inquietam o dia-a-dia das Unidades de Cuidados 

Continuados Integrados, existindo ainda espaço para o 

debate de estratégias interventivas de como assistir de 

forma interdisciplinar e organizada, não só os doentes/

utentes que padecem deste tipo de intervenção como tam-

bém os próprios familiares. 

Pelo exposto, e não havendo espaço para grandes alon-

gamentos, este escrito espelha a premência e o impacto 

que esta atividade representou e representa para o dia-a-

dia de quem trabalha de perto nestas realidades onde, 

muitas vezes, as palavras que imperam são a falta de 

recursos (humanos e financeiros) e a ausência de vagas a 

contrastar com outras que já expiraram há muito e, toda-

via, não existirem alternativas para estes casos. E ainda, a 

vivência de casos clínicos cada vez mais complicados, osci-
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programa consistiu na atuação das crianças finalistas com belíssimas canções natalí-
cias e trajadas a rigor.  Seguiu-se um teatro de natal dramatizado pela equipa técnica e 

alguns membros da Associação de Pais. Finalmente, para alegria de todos os mais novos, 

houve a chegada do Pai Natal. Este foi recebi-

do com bastante entusiamo trazendo presen-

tes para todas as crianças da Instituição. 

A festa terminou com um lanche para todos 

dando oportunidade para uns momentos de 

convívio. Agradecemos, mais uma vez, a dis-

ponibilidade do “Grupo Folclórico Os Esticadi-

nhos” na cedência do espaço para este even-
to anual. 

UCCI- A partilha de canções de natal, 

doces tradicionais da época, mensagens de 

reflexão e esperança que culminaram na par-

tilha de afetos, seguindo-se uma celebração e 

o beijar do Menino Jesus, aconteceu no dia 

17, com a presença do capelão, elementos da 

mesa administrativa, equipa multidisciplinar, utentes e seus familiares.   

Realizou-se no passado sábado, dia 21, a Assembleia 

Geral Eleitoral da Irmandade para o mandato de 

2020/2023, referente à Mesa da Assembleia Geral, Mesa 

Administrativa e Definitório ou Conselho Fiscal. A única 

lista sujeita a sufrágio, cuja composição a seguir se indica, 

mereceu a aprovação, por unanimidade, dos Irmãos 

votantes, presentes e representados. 

Finda a eleição, o presidente da Mesa da Assembleia 

Geral proclamou os eleitos e anunciou a preparação e 

envio do processo eleitoral ao Bispo Diocesano para 

homologação, tendo em vista a respetiva tomada de pos-

se a divulgar oportunamente. 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente -Dr. Luís Filipe Garrido Pais de Sousa 

Vice-Presidente -Francisco José Neto Ribeiro da Fonseca 

Secretária -Prof. Maria Lucília M. Negrão Pereira 

MESA ADMINISTRATIVA 

EFETIVOS 

Provedor -Dr. Rui Filipe T. da Cruz Heleno Rato 

Outros  -Eng.º Mário dos Santos Cartaxo 

  -António Patrocínio Mendes Gregório 

  -Eng.º António Miguel T. Matos Garrido  

-Dr.ª Carolina José N. Pessoa dos Santos 

  -Eng.º Rodrigo Loisas da Silva Santos 

  -Victor Fernando Oliveira Claro 

SUPLENTES 

  -Dr. António Alexandre dos S. Henriques 

  -Francisco António Simões Lourenço 

  -Rui Alberto da Silva Branco 

  -José Marques da Silva  

DEFINITÓRIO OU CONSELHO FISCAL 

EFETIVOS 

Presidente -Dr. Carlos Miguel Dias Barros 

Vice-Presidente -Dr. Levi Marques dos Santos 

Secretário -Dr. José Luís Machado da Fonseca 

SUPLENTES 

  -Alfredo Neves Dinis Mendes 

  -Carlos Fernando Pinheiro Ribeiro 

  -José Simões Marques    
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Passeio a Penela—No passado dia 13 um grupo de 

u t e n t e s  d a 

Estrutura Resi-

dencial para  

Pessoas Idosas 

(ERPI) e do Cen-

tro de Dia (CD) 

participou num 

passeio à região 

de Penela visi-

tando o Museu 

do Rabaçal e o 

Presép io  do 

Espinhal. Em seguida, houve um almoço partilhado e, para 

finalizar, uma visita ao presépio do Castelo de Penela que 

deixou os idosos encantados com tanta criatividade e bele-

za. Esta intervenção Sociocultural foi mais uma atividade 

do projeto “Portas Abertas” que visa integrar os idosos em 

ambientes e locais que lhes proporcionem aprendizagem e 

novas experiências.  
Visita ao Maior Pai Natal do Mundo—Também 

no dia 13, utentes da UCCI foram visitar o Maior Pai Natal 

do Mundo e o seu bosque encantado, em Águeda. Ficaram 

maravilhados com a sua grandiosidade e o quanto luminoso 

é! A viagem trouxe recordações e aproximou-os dos seus 

locais de residência, com risos, lágrimas e expressões de 

saudade. 

CCELEBRAÇÕESELEBRAÇÕES   DEDE   NNATALATAL   
ERPI, CD e Apoio Domiciliário– A celebração do  

Natal teve lugar 

no dia 15, 

começando com 

a Eucaristia pre-

sidida pelo cape-

lão Pe. João 

Pedro e soleni-

zada pelo grupo 

da paróquia 

C a n t a r - t e , 

seguindo-se o 

tradicional lan-

che/convívio. No 

final, atuou o 

Grupo de Cantares “Alegria do Zambujeiro” que promoveu 

momentos de muita animação entre idosos, familiares, 

colaboradores e demais pessoas presentes. 

Infância- No dia anterior decorreu a Festa de Natal da 

Creche e Jardim-de-Infância, no Salão dos Esticadinhos. O 


