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Para os cató-
licos, a Páscoa 
é a festa litúrgi-
ca mais impor-
tante, é a cele-
bração da res-
surreição de 
Jesus Cristo e 
representa a 
vitória sobre a 
morte, a passa-
gem da morte 
para a vida. Os 
símbolos litúrgicos usados pelos católi-
cos nesta festividade são o círio pascal 
e a água, benzidos durante as cerimó-
nias da Vigília Pascal que tem início no 
fundo da igreja, encontrando-se esta 
mergulhada na escuridão mas ilumi-
nando-se progressivamente de luz, pri-
meiro, pela chama do círio pascal, 
depois, aos poucos, pela luz das velas 
dos fiéis, acesas entre si. A luz do círio, 
rompendo as trevas e enchendo o tem-
plo de claridade, simboliza Cristo Res-
suscitado, constituindo um dos momen-
tos principais da noite da Vigília Pascal. 
Com o círio aceso, o celebrante procede 
depois à bênção de cinco grãos de 

incenso, que 
coloca, com a 
ajuda de cinco 
pequeninos pre-
gos, no círio 
pascal, repre-
sentando as 
“cinco chagas de 
Cristo, cujo per-
fume se difundiu 
pelo Mundo”. 
Além dos pregos 
de incenso, o 

círio ostenta uma cruz (em alusão ao 
sofrimento de Cristo), a designação do 
ano em curso, a lembrar que “Jesus é o 
Senhor do tempo e da eternidade”, e 
as letras do alfabeto grego Α (alfa) e Ω 
(ómega) – expressando o «princípio» e 
o «fim». A cerimónia da bênção da 
água efetua-se após a “bênção do lume 
novo”, sendo realizada com idêntica 
solenidade. Louva-se, assim, a impor-
tância da água desde o princípio do 
percurso bíblico, como fator basilar do 
batismo e símbolo de purificação cristã: 
“Lavar do corpo e do espírito humano 
todo o pecado”. 

   Número Tr inta  e Sete  
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(Continua na página 3) 

Editorial   

 A propósito de uma notícia que 
vi há uns dias na televisão, 
acerca do número de internados 
com alta médica mas que per-
manecem nos nossos hospitais 
por motivos sociais sem encami-
nhamentos disponíveis, repre-
sentando 5% do total dos doen-
tes hospitalizados, surgiu-me 
uma profunda reflexão. Cada um 
destes cerca de 1000 doentes, 

na sua grande maioria idosos, custam ao estado em média 250€ /dia. Se fossem 
encaminhados para uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados, como a da 
nossa Santa Casa, custariam ao estado menos de 50€/dia, isto é, cerca de 5 
vezes menos. Como as camas da Rede Nacional de Cuidados Continuados são 
insuficientes e as carências socioeconómicas elevadas, sem esquecer o alheamen-
to da família, isto leva a que estes idosos permaneçam indefinidamente em camas 
especificas para doentes agudos, muitas vezes e dias em macas nos corredores 
dos hospitais, por falta de camas no internamento.  

O Estado deve ter uma estratégia para os próximos 10-20 anos, tendo em aten-
ção o envelhecimento da população e consequentemente o aumento das doenças 
crónicas, limitantes da autonomia como são as doenças degenerativas e as da 
locomoção. Assim, é necessário incrementar a rede de cuidados continuados e 

(Continua na página 3) 

Na Santa Casa é desen-
volvido um trabalho 
imenso que passa desper-
cebido a muitas pessoas 
enquanto não necessitam 
de recorrer aos serviços 
que aí são prestados. 

Embora haja os proble-
mas que são comuns a 
qualquer instituição com 
mais de centena e meia 
d e  c o l a b o r a d o r e s /
funcionários, a Santa 
Casa pode orgulhar-se de 
ter um leque muito eleva-
do de funcionários total-
mente motivados e dedi-
cados à causa que motiva 
o seu trabalho nas diver-
sas respostas sociais, 
desde a Creche ao Jardim 
de Infância, Centro de 
Atividades de Tempos 
Livres (CATL), Centro de 
Dia, Apoio Domiciliário, 
Estruturas Residenciais 
para Pessoas Idosas 
(ERPIs) e Unidade de Cui-
dados Continuados Inte-
grados (UCCI) sem 
esquecer os Serviços 
Administrativos. 

São diversos os proje-
tos desenvolvidos ao lon-
go do tempo e cada um 
deles muito bem adapta-
do aos utentes a que se 
destinam: para a infância 
“Missão Crescer…com a 
Arte” e para os mais ido-
sos “Portas Abertas” e 
“Dar Música à Terapia”. 
Têm sido muitas e diver-
sificadas as atividades 

(Continua na página 3) 
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Nota introdutória 
A Mesa Administrativa submeteu à 

apreciação e votação dos Irmãos, em 
assembleia geral realizada no passado 
dia 27 de março, o Relatório e Conta 
de Gerência das Atividades desenvol-
vidas em 2018. 

Foi um ano económico com menos 
uma resposta social – o Lar de Infân-
cia “Maria Cordeiro” e onde o desem-
prego, a diminuição da frequência de 
utentes nalgumas tipologias e dos 
rendimentos familiares, foram fatores 
transversais às várias respostas 
sociais, com especial incidência no 
valor das comparticipações a cargo da 
Segurança Social que não acompa-
nham a evolução do custo médio por 
utente. 

A estrutura do Orçamento para 
2018 previa, nos rendimentos, o 
encaixe financeiro de uma verba 
extraordinária resultante da alienação 
da casa do Benfeitor Manuel Augusto 
Fernandes, sita em Febres, o que não 
se verificou. 

Uma referência para o empenho e 
desempenho dos colaboradores que, 
de forma comprometida, assumiram e 
contribuíram para a prestação de ser-
viços adequados com qualidade, tendo 
em vista satisfazer os utentes e os 
seus familiares.  

Destacamos, de seguida, as iniciati-
vas mais relevantes que foram con-
cretizadas: 
1 - SETOR ADMINISTRATIVO  

1.1 – Celebração de um protocolo 
com a Servilusa – Agências Funerárias 
S.A., que permitirá aos Órgãos 
Sociais, Irmãos, colaboradores, seus 
familiares e utentes da Santa Casa 
beneficiarem de descontos e condi-
ções diferentes da tabela de preços 
praticada para o público em geral. 

1.2 – Formação profissional de cola-
boradores através do IEFP – Instituto 
do Emprego e Formação Profissional, 
da Servilusa, SA (ações de apoio ao 
luto, gestão, resolução de conflitos e 
arranjos florais), da Sincronideia 
Informática, Ldª (sobre a implementa-
ção do RGPD - Regulamento Geral da 
Protecção de Dados) e por orientação 
de colaboradores internos. 
2 - SETOR DE OBRAS 

2.1 – Execução dos trabalhos de 
requalificação dos apartamentos e 
quartos do edifício Estrutura Residen-
cial para Pessoas Idosas Francisco 
Pinto de Carvalho ainda sem solução 
(ver artigo do Provedor).  

2.2 – Reparação parcial da cobertu-
ra do edifício da Creche/Pré-escolar e 
dos parques anexos. 
3 - SERVIÇOS SOCIAIS  

3.1 – Nas respostas sociais e servi-
ços (infância, juventude, 3ª idade e 

saúde) as iniciativas foram desenvol-
vidas interna e externamente como 
previsto nos respetivos Planos de Ati-
vidades. 

3.2 – Mantiveram-se as parcerias 
estabelecidas com a Academia Canta-
nheGym e Escola Técnico Profissional 
de Cantanhede, respetivamente para 
a promoção de sessões regulares de 
ginástica adaptada para os idosos do 
Centro de Dia e da ERPI, e sessões de 
informática para os finalistas do pré-
escolar. 

3.3 – Decorreram atividades com-
plementares das componentes educa-
tiva e familiar no pré-escolar, desig-
nadamente ginástica, música, inglês e 
natação.  

3.4 – Manteve-se o funcionamento 
do Centro de Atividades de Tempos 
Livres (CATL) com diversidade de ini-
ciativas desde o apoio aos trabalhos 
escolares à vertente lúdica. As refei-
ções do almoço foram servidas nos 
termos acordados no Protocolo cele-
brado com a Câmara Municipal.  

3.5 – Prosseguiu o Protocolo cele-
brado com o Instituto da Segurança 
Social para fornecimento de refeições 
(almoço ou jantar) através das Canti-
nas Sociais.  A Santa Casa, além de 
entidade mediadora, assumiu a função 
de entidade Coordenadora (no territó-
rio de Cantanhede e Mira) no Progra-
ma Operacional Apoio às Pessoas Mais 
Carenciadas (POAPMC) que abrange 
284 destinatários.  

3.6 – Funcionamento da RLIS – 
Rede Local de Intervenção Social, 
através de serviços de atendimento e 
acompanhamento social. De março de 
2017 a 31 de dezembro de 2018 
foram efetuados 3005 atendimentos e 
220 acompanhamentos. 

3.7 – Procedeu-se à aquisição de 
uma viatura de 9 lugares, para ser 
utilizada pelas diferentes respostas 
sociais, dotada de plataforma elevató-
ria para facilitar o transporte dos mais 
dependentes. 
4 – SETOR DA SAÚDE    

4.1 – Foram assegurados os recur-
sos humanos e materiais adequados 
às diferentes tipologias de utentes 
acolhidos na Unidade de Cuidados 
Continuados Integrados de Longa 
Duração e Manutenção.  

4.2 – Nas Estruturas Residenciais 
para Pessoas Idosas e no Centro de 
Dia, manteve-se a presença de pes-
soal médico e de enfermagem em 
horário alargado. 

4.3 – Manteve-se o Protocolo esta-
belecido com a Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra, viabilizando 
a colocação, ao longo do ano letivo, 
de alunos dos vários níveis do curso. 

4.4 – Por iniciativa da UCCI reali-

zou-se o I Seminário, intitulado 
“Atualidades na RNCCI/desafios na 
continuidade”. O evento contou com a 
presença total de 124 inscritos 
(palestrantes e participantes), da Pre-
sidente da Câmara Municipal de Can-
tanhede, da representante da Presi-
dente do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Cen-
tro, do Diretor do Centro Distrital de 
Segurança Social de Coimbra e do 
então Coordenador Nacional da Rede 
de Cuidados Continuados, Prof. Dr. 
Manuel Lopes. 
5 - EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA   

5.1 – Concluiu-se a execução da 
candidatura VITIS aprovada para 
reestruturar a vinha do Freixial, trans-
ferindo plantação parcial de algumas 
castas para a Quinta da Varziela.  

5.2 – Manteve-se a parceria com a 
Câmara Municipal e a Inova – Empre-
sa Municipal, para as Hortas Comuni-
tárias no terreno do “campus da Mise-
ricórdia. Foi solicitado às duas entida-
des que os terrenos sejam cultivados 
e limpos e que haja uniformidade na 
apresentação das casas de arrumos. 
 6 – SERVIÇO DE CULTO 

6.1 – Participação da Irmandade 
nos atos oficiais e nas solenidades e 
cerimónias promovidas pela Misericór-
dia, ou para a qual foi convidada. 

6.2 – Celebração eucarística uma 
vez por mês aos sábados à tarde na 
Igreja da Misericórdia e nos restantes 
3 sábados a Celebração da Palavra, 
integradas no calendário paroquial. 
Mensalmente, celebrada uma eucaris-
tia na ERPI, juntando também utentes 
do Centro de Dia e da UCCI, e efetua-
das visitas semanais e prestação de 
apoio espiritual aos utentes, pelo 
Capelão. No Natal e Páscoa, sacra-
mento da reconciliação e celebração 
eucarística. 

6.3 – Comemoração do Dia das 
Misericórdias, por ocasião da celebra-
ção do Dia Litúrgico de Nossa Senhora 
da Visitação. 
CONCLUSÃO: 

O Programa de Ação foi parcialmen-
te concretizado. 

A não concretização da venda da 
casa de Febres (prevista em orçamen-
to) e a redução de subsídios (menos 
cerca de 164 000,00€ quando compa-
rado com 2017), foram elementos 
determinantes para o resultado liquido 
do período ser expressivamente nega-
tivo.  

Uma referência para as remunera-
ções dos colaboradores, particular-
mente as resultantes da aprovação da 
remuneração mensal mínima garanti-
da que foi alterada sem quaisquer 
contrapartidas nos apoios financeiros 
públicos.  
A Conta de Investimentos, no valor de 
€71 299,89 refere-se a algumas ini-
ciativas acima descritas e foi concreti-

(Continua na página 3) 
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Os cristãos evangélicos, como todos os cristãos 
tradicionais, dão grande importância à Semana 
Santa e Páscoa. Durante a sexta-feira santa aconte-
ce um culto especial, chamado “Cantata”, onde há 
apresentações de teatro, música e dança. Já no 
domingo de Páscoa há o culto da ressurreição. No 
entanto, cada igreja tem as suas regras e a sua a 
forma de atuar, mas existe algo que é geral: a Pás-
coa, para eles, “é uma passagem em que Jesus 
Cristo se entrega como oferta. Ele veio para redimir 
o Homem do pecado, ser redentor, porque só Ele 
tem o poder da vida e da morte”. 

Para as testemunhas de Jeová a data é importan-
te mas não há comemorações especiais.  

Na religião judaica a Páscoa celebra a libertação 
do povo judeu da escravidão do Egito, relembrando 
factos ocorridos há mais de três mil anos. A data 
também é conhecida como “Festa da Libertação” ou 
“Pessach”. Na noite da celebração, as casas judai-
cas devem estar limpas e arrumadas. Além disso é 
proibido o consumo de qualquer tipo de alimento 
fermentado. Um dia antes da Páscoa, a família deve 
jejuar em homenagem aos primogénitos que não 
foram atingidos pela última das pragas egípcias. 

Os muçulmanos não festejam a Páscoa. A ceri-
mónia mais importante do islamismo é o Ramadão: 
nono mês do calendário islâmico durante o qual a 
maioria dos muçulmanos pratica o seu jejum ritual 
e em que se celebra a primeira revelação feita por 
Deus a Maomé. Apesar das raízes do Cristianismo e 
do Islamismo serem idênticas, tendo em comum 
alguns profetas como Abraão, Noé e Moisés, os 
caminhos percorridos ao longo dos séculos têm sido 
muito diferentes. 

Os budistas também não comemoram a Páscoa. 
Para eles a festa mais importante é o Dia de Gauta-
ma Buddha (vulgarmente conhecido como Buda) 
em que é comemorado o seu aniversário, ilumina-
ção e morte, entrada no parinirvana - estado de 
nirvana profundo e final, estado de libertação atin-
gido pelo ser humano ao percorrer a sua busca 
espiritual. O termo tem origem no sânscrito (língua 
ancestral do Nepal e da Índia), podendo ser tradu-
zido por "extinção" no sentido de “cessação do 
sofrimento”. Buda que terá nascido entre os séculos 
VI e V anos antes de Cristo, foi um príncipe de uma 
região no sul do atual Nepal que, tendo renunciado 
ao trono, se dedicou à busca da erradicação das 
causas do sofrimento humano. 

O Vice-Provedor 

zada com recurso a autofinanciamento no valor de 
€55 896,87 e do IFAP no valor de €15 403,02.  

Valores finais: os gastos e os rendimentos foram 
nos montantes de €3 273 693,00 e €3 146 278,25 
respetivamente, tendo-se apurado o resultado líquido 
do período no valor de  -127 414,75€. 

A MESA ADMINISTRATIVA  
 
Nota: O Relatório pode ser consultado, de forma mais 
desenvolvida, na página Web da Misericórdia:  

https://scmcantanhede.pt/ 

(Continuação da página 2) 

(Continua na página 4) 

NNNOTÍCIASOTÍCIASOTÍCIAS   BBBREVESREVESREVES   

CCCONTAONTAONTA   DEDEDE   GGGERÊNCIAERÊNCIAERÊNCIA   DEDEDE   201820182018   

(Continuação da página 1) 

torná-la mais especializada e com mais tipologias especifi-
cas para cada grupo das doenças cronicas e com exigên-
cias terapêuticas. Por outro lado, devia-se desmistificar “o 
cuidado de saúde ao idoso” que, sob o meu ponto de vis-
ta, assenta em 3 níveis distintos: a Rede de equipamentos 
para cuidados continuados integrados, os cuidadores 
informais (quer sejam familiares ou técnicos com apoio 
das ECCI – Equipas de Cuidados Continuados Integrados 
que se deslocam ao domicilio) e por último as ERPI - 
Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (lares de ido-
sos). Estas têm sofrido grandes melhoramentos nesta área 
dos cuidados de saúde, pois a frequência de idosos cada 
vez mais dependentes a isso obrigou. A nossa ERPI Fran-
cisco Pinto continua à espera da resposta à candidatura 
apresentada no âmbito do quadro de financiamento euro-
peu, Portugal 2020, efetuada há 1 ano e que deveria ter 
tido uma resposta até 30 de junho do ano transato. Por 
esse motivo ainda não podemos iniciar as urgentes obras 
de requalificação deste equipamento que acolhe cerca de 
100 idosos diariamente. O projeto aprovado por todas as 
entidades competentes, trará uma mais-valia extraordiná-
ria de conforto e qualidade para os nossos utentes, ofere-
cendo-lhes um maior número de serviços que poderão usu-
fruir, nomeadamente na área da saúde, com salas de tera-
pias multissensoriais de estimulação cognitiva bem como 
de um ginásio que tanta falta faz para a manutenção da 
autonomia.  

Santa Páscoa para todos vós.  
O Provedor 
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realizadas no âmbito de cada um e que têm sido publicadas 
na secção “Santa Casa em Notícias” que, regularmente, faz 
parte integrante do jornal “Boa Nova”. 

De realçar, pela importância e destaque dados pelos 
meios de comunicação social regional, a atividade desen-
volvida, há poucos meses, por iniciativa da UCCI: o I Semi-
nário “Atualidades na RNCCI/Desafios na Continuidade”. 
Devido ao elevado número de inscritos e à falta de capaci-
dade adequada do Auditório da Santa Casa, o evento teve 
lugar no salão do Centro Social e Paroquial de S. Pedro 
contando com a presença de 124 inscritos (palestrantes e 
participantes), da Presidente da Câmara Municipal de Can-
tanhede, da representante da Presidente do Conselho Dire-
tivo da Administração Regional de Saúde do Centro, do 
Diretor do Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra 
e do então Coordenador Nacional da Rede de Cuidados 
Continuados, Prof. Dr. Manuel Lopes. 

Por todo este trabalho e dedicação, a Santa Casa é uma 
Instituição de referência, o que faz a Mesa Administrativa 
sentir-se muito honrada e grata. 

O Vice-Provedor 

Editorial   
(Continuação da página 1) 

� A Infância e a Juventude em Ação - As crianças assi-
nalaram a chegada da primavera com a exploração dos 
espaços exteriores da instituição e a realização de inúmeras 
plantações e sementeiras que variaram entre morangueiros, 
flores e feijões. Todas puderam plantar, explorar as maravi-
lhas da natureza, no fundo, contactar com o meio que as 
rodeia de uma forma mais enriquecedora, adorando estas 
descobertas! Ao longo do tempo as crianças têm observado 
o processo de germinação dos feijões, o crescimento das 
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plantações e 
a sua evolu-
ção. Agora é 
deixar que a 
natureza faça 
o seu magní-
fico trabalho. 

O Dia do Pai 
foi assinalado 
pelas crianças 
da creche e 
d o  p r é -
escolar, com 
a elaboração de uma lembrança para oferecer aos 
pais. Variaram entre telas pintadas/decoradas com 
diversos materiais, fotografias com suportes e azu-
lejos pintados à mão. Estas lembranças foram esco-
lhidas consoante as respetivas faixas etárias de 
acordo com o que cada criança conseguia executar. 
Também fizeram registos gráficos do seu pai, evi-
denciando as características de cada um e também 
textos, “o meu pai é…”, onde expressaram os seus 
sentimentos em relação à figura paterna. Foi muito 
gratificante poder ver muitos pais nesse dia a vir 
buscar os seus filhos à Instituição e receber a recor-

dação dire-
t a m e n t e 
deles, trans-
pa r e c endo 
assim a ale-
gria de uns 
e de outros.  
Este ano 
letivo a 
e q u i p a 
pedagógica 
e s c o l h e u 
como tema 
de trabalho 

comum e transversal a todas as salas, a arte, e foi 
dado o nome: “MISSÃO CRESCER… COM A ARTE”. 
Pretendemos com este tema promover e proporcio-

nar experiências nas várias vertentes da arte 
(música, dança, pintura, fotografia, escultura, arqui-
tetura, teatro, cinema, literatura, culinária, etc.). No 
seguimento desta temática, as crianças das salas 

dos 4 anos visitaram o Museu da Pedra e Casa da Cultura 
onde puderam apreciar a exposição CantARTE Jovem inte-
grada no círculo de artistas locais. As crianças puderam 
dar asas à sua imaginação e desenharam uma réplica dos 
quadros da exposição. No final, fizeram uma visita aos 
dinossauros existentes no exterior. 
� Os Mais Velhos em Atividade—No Dia 
do Pai, os utentes da ERPI, os do Centro de Dia e os da 
Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) 
comemoraram  a efeméride com a companhia de familia-
res e de várias pessoas da comunidade. A “Tuna dos Ser-
viços Sociais da Câmara Municipal de Cantanhede” ani-
mou a tarde com música popular portuguesa e fez a ale-
gria dos presentes. 

No dia 29 de 
março a ERPI 
acolheu o proje-
to académico de 
Marta Coelho, 
aluna do curso 
de Design de 
Moda da univer-
sidade da Beira 
Interior, que 
teve como obje-
tivo desenvolver 
com os idosos o 
tema “Reciclagem”. Os pressupostos foram conseguidos 
com muito sucesso, tendo os idosos, com a ajuda da Mar-
ta, transformado simples pacotes de leite em lindos porta-
moedas. 
No dia 2 de 

abril, alunas do 
Curso Técnico de 
Auxiliar de Saúde 
do IEFP interpre-
taram uma peça 
de teatro da sua 
autoria “De volta 
ao Passado” 
onde representa-
ram a diferença 
da vida no cam-
po entre o agora 
e o antigamente. Foram dinamizações que fizeram muito 
sucesso entre os utentes e demais presentes porque, 
através do humor, da interação e da interpretação, envol-
veram e animaram as pessoas. 

� Unidade de Cuidados Continua-
dos Integrados—O Dia dos Afetos foi 
comemorado na UCCI durante 3 dias. O 
primeiro contou com a presença do pro-
fessor e organizador do Festival Cata-
Sonhos, Pedro Santos, que presenteou 
utentes e equipa interdisciplinar com um 
momento musical. Nos dois dias seguin-
tes desenvolveram-se várias atividades 
relacionadas com a comemoração e reali-
zadas pela equipa interdisciplinar.  
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XIII Congresso Nacional das Misericórdias Portuguesas 
Como foi largamente noticiado nos meios de comunicação social, o congresso 

decorreu em Albufeira com a participação de representações de todas as Misericór-
dias Portuguesas, ultrapassando os 700 congressistas. Durante 4 dias foram debati-
das diferentes temáticas subordinados ao tema aglutinador “Rigor, Compromisso e 
Missão”. Presidiu à sessão de encerramento o Sr. Presidente da República. Represen-
taram a Santa Casa o Provedor, o Vice-provedor e o Administrador-delegado. 


