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O calor instala-se e damos as boas 
vindas a um retemperador período de 
merecido descanso após mais um ano 
de trabalho. Na nossa Santa Casa 
começa-se a notar a diminuição de 

movimento principalmente nas respos-
tas sociais relacionadas com a infância. 

 Com os idosos o panorama já não é 

o mesmo. Poucos são aqueles que 
acompanham os seus filhos e netos, 
bem pelo contrário, é muitas vezes 
solicitado acolhimento temporário do 

idoso para que o resto da família possa 
tirar férias. É fundamental incentivar as 
famílias não só a visitar - nesta época 
são muitas as visitas de familiares que 

trabalham longe - bem como aumentar 
os seus elos de afetos, convivendo em 
comunhão no seu seio familiar, trazen-
do as boas recordações do passado que 
tanto alegram os nossos idosos. 

Para aqueles que ficam é 
necessário quebrar a monoto-
nia dos dias de calor dando-

lhes a oportunidade de induzir 
a criação de um ambiente 
divertido, proporcionando-lhes 
ocasiões de bem-estar e con-

vívio como foi recentemente a 
sardinhada dos Santos Popu-

lares, as atuações de variados 
grupos e artistas que, de uma 
forma abnegada, têm passado 
pela nossa Santa Casa e que 
muito agradecemos. Com a 
orientação das nossas anima-
doras têm-se realizado, para 

além de atividades lúdicas, muitos pas-
seios de confraternização e lazer. 

Os nossos idosos trazem consigo um 

mundo de memórias e experiências que 
não se podem desperdiçar nem perder. 
Neste contexto digital em que vivemos 
temos a tendência a reduzir este 
manancial de informação analógica dos 
erradamente chamados infoexcluídos 

   Número Tr inta  e Oito  
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EditorialEditorialEditorial   

Na sua Carta Encíclica Caridade na 
Verdade, escreveu o Papa Bento XVI 

que “nenhum país se pode considerar 
capaz de enfrentar, sozinho, os proble-
mas migratórios do nosso tempo. 

Todos somos testemunhas da carga de 

(Continua na página 2) 

A propósito do desem-

prego em Portugal, 
somos hoje confrontados 
muitas vezes com um 

paradoxo: Portugal dei-
xou de ter falta de traba-
lho e tem hoje falta de 
trabalhadores.  

O reverso da medalha, 

neste caso, começa, no 
entanto, a ser outra reali-
dade. Ao mesmo tempo 

que os jovens vão emi-
grando, procurando opor-
tunidades nas suas áreas 
de formação, o país vai 

ficando cada vez mais 
com vagas que ninguém 
quer ocupar. 

De facto parece estar-
mos perante um ciclo em 

que as empresas/
instituições procuram 
funcionários com expe-

riência e os desemprega-
dos procuram contratação 
pela experiência que pos-
suem. Muitos trabalhos 

classificados como social-
mente úteis, continuam 
pendentes, não sendo 
aceites, deixando muitos 
empregadores sem solu-
ção para preencherem as 
suas vagas de emprego. 

E esta é uma das 
razões pelas quais muitos 
trabalhos continuam pen-
dentes, sem aceitação, 
deixando muitos contra-

tadores de “mãos a aba-
nar” no momento de 
preencherem as vagas 

sofrimentos, contrariedades e aspira-
ções que acompanha os fluxos migrató-

rios. (…) Todo o imigrante é 
uma pessoa humana e, 

enquanto tal, possui direitos 
fundamentais inalienáveis que 
hão -de ser respeitados por 
todos e em qualquer situa-
ção.” 

Infelizmente, não faltam 
novas causas de pobreza e de 
marginalização, num mundo 

marcado por graves desequilí-

brios económicos e ambien-
tais, por conflitos armados 
devastadores e até absurdos, 

bem como por processos de globaliza-
ção guiados não pela solidariedade mas 
pelo egoísmo. 

(Continua na página 2) 
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criadas. Há um desfasamento entre aquilo que as 
empresas/instituições procuram e as competências dos 
candidatos, mas também devido aos valores dos salá-
rios (baixos) pagos, que muitas vezes não são apelati-

vos face ao que se pretende como funções numa área 
tão específica como é o setor social, mas cujos aumen-
tos não dependem da vontade das Instituições. 

Vem isto a propósito dos enormes constrangimentos 
que recentemente sentimos para contratar pessoal 

para trabalho específico: cozinha, auxiliares de ação 
médica (técnicos auxiliares de saúde) e estrutura resi-
dencial para pessoas idosas (auxiliares de Lar), sobre-
tudo porque os candidatos, ao conhecerem o trabalho 
que se lhes pretende atribuir, acabam por não aceitar 
a proposta pelo facto de o horário se estender também 
nos fins- de-semana, feriados e noites. Muitos, quase 

que ignorando que os beneficiários desse trabalho 
naqueles dias e horas são residentes permanentes na 
Instituição: os idosos, os doentes. 

Foi com muita dificuldade que (para já) conseguimos 
suprir as vagas que repentinamente ficaram por preen-

cher, na sequência de rescisões unilaterais dos contra-
tos de trabalho, causando naturalmente alguns incó-
modos não desejáveis, sobretudo aos utentes mas 
também aos colaboradores que tiveram de acrescentar 
trabalho suplementar no dia-a-dia. 

Votos de boas férias 

O Administrador-Delegado  

que clamam por atenção numa desesperança e incom-
patibilidade com a globalização de um mundo cada vez 
mais individualista. 

Como o Papa Francisco afirmou “onde muitas vezes 
são mistificadas a força e aparência, os idosos têm a 
missão de testemunhar os valores que realmente con-

tam e que permanecem para sempre porque estão 
gravados no coração de cada ser humano e garantidos 

pela Palavra de Deus” e ainda, “ a maturidade dos ido-
sos e sabedoria acumulada ao longo dos anos, pode 
ajudar os mais jovens, apoiando-os no caminho do 
crescimento e abertura ao futuro, em busca do seu 
caminho”. 

Não basta pois respeitar mas fundamentalmente 
valorizar estes nossos irmãos e irmãs mais velhos aju-

dando a expressarem melhor as suas competências, na 
participação ativa na vida diária da Santa Casa, inde-
pendentemente das suas fragilidades físicas que nos 
comprometemos a cuidar com humanidade e amor 
cristão. 

Boas Férias, 

O Provedor 

(Continuação da página 1) 
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A Santa Casa na EXPOFACICA Santa Casa na EXPOFACICA Santa Casa na EXPOFACIC———A exemplo 
dos anos anteriores, a Santa Casa da Misericórdia 
participará na 29ª edição da Expofacic, que vai 
decorrer de 25 de julho a 4 de agosto próximo. A 

divulgação das atividades das respostas sociais 
estará exposta através de fotografias colocadas num 
“placar” situado na zona do relvado, podendo ser 
visitada pelos Irmãos, colaboradores e comunidade 
em geral. 

(Continuação da página 1) 

1. Em períodos de euforia económica, os imigrantes 
são tolerados, acolhidos até com agrado, não porque se 
lhes reconheça efetivamente o direito fundamental, 
inerente à sua própria dignidade humana – de procura-

rem em ambientes distantes e culturalmente adversos 
a satisfação das suas necessidades objetivas – mas 
simplesmente para comodidade de quem os recebe. 

Daí que, porque a motivação para o acolhimento é 
egoísta, ao primeiro sinal de crise são logo rejeitados e 

até perseguidos como a causa de todos os males. E aí 
são confundidos como máquinas ou coisas! Como se a 
dignidade proclamada fosse intermitente. 

Ora, nestes contextos de crise ou euforia, vem ao de 
cima a imperfeição humana, a permeabilidade do 
homem ao pecado. 

Enquanto a comunidade no seu todo tolera por conve-
niência os chamados ‘clandestinos ou 

‘indocumentados’, muitos aproveitam-se da intolerância 
e/ou ameaça, para na sua avidez de poder e dinheiro, 
manipularem aqueles. E então assistimos ao trabalho 

sem horário, a acomodação em condições impróprias 
para seres humanos, a retribuição diminuta e arbitrária. 

2.  Não fora a nossa imperfeição, se fosse reconheci-
da a igualdade natural de todos os homens, não seriam 
precisas leis. 

Mas são necessárias. São necessárias leis justas e a 
Justiça pressupõe a dignidade humana, de todos os 
homens, sejam brancos, amarelos ou negros, fortes ou 

fracos, estrangeiros ou nacionais, migrantes regulares 
ou irregulares. 

Antes de tudo, com realismo, as leis: leis justas. Leis 

que se inspirem nesse Direito que, embora escrito nas 

constituições e convenções internacionais, é Direito não 
legislado. Direito que é dos nacionais e dos estrangei-
ros, porque é de todos os homens. 

Daí que as leis sobre estrangeiros devam sobretudo 
ser leis de acolhimento nas comunidades nacionais, 
desde logo quando a razão, o motivo da migração, seja 
a busca do Direito, do direito de ser homem. 

3. Aqui chegados, o mundo está empenhado na glo-
balização da economia e tal parece ser dever de todos. 

Só que, antes ou paralelamente, há que realizar outro 
combate: lutar pela criação de condições de modo a 

que os direitos naturais – como a vida, a liberdade e a 

busca da felicidade – sejam garantidos a todos os 
homens e em todos os lugares. 

Cumpramos os valores universais e os direitos huma-
nos.  

Há que combater as leis injustas e proclamar a nossa 
humanidade. 

O Homem não é uma coisa, nunca! 

Luís Pais de Sousa   

Dia Mundial do AmbienteDia Mundial do AmbienteDia Mundial do Ambiente—a Unidade de Cui-

dados Continuados Integrados promoveu uma ação de 
sensibilização para a prática cívica e responsável da 
reciclagem, envolvendo utentes e colaboradores das 

diversas respostas sociais da Instituição. Indo ao 
encontro do "Controlo e Prevenção de Infeção", a 
referida ação integrou o Plano de Formação em Serviço 
da UCCI, e foi dirigida externamente pela campanha 
"Cantanhede Recicla". 
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Nos últimos anos, a nossa Instituição tem celebrado,  
de forma solene, o dia em que se relembra o exemplo 
de Nossa Senhora da Visitação que serviu de inspiração 
para o trabalho desenvolvido no dia-a-dia pelas Miseri-

córdias. 
Pouco depois da Anunciação, avisada pelo anjo São 

Gabriel de que sua prima Santa Isabel, apesar da idade 
avançada, esperava um filho, Maria que vivia em Naza-

ré, dirigiu-se a Ein Karem, próximo de Jerusalém, onde 

residia a futura mãe de São João Batista. Tal viagem, 
de cerca de cem quilómetros através de região monta-
nhosa, estava cheia de dificuldades pois teria de ir a pé 

durante uma boa parte do percurso ou utilizar o único 
meio de transporte acessível, o burro, o que significa-
va, além do mais, uma boa dose de perigo. Mas Maria 
caminhava sem olhar a dificuldades, não apenas pelo 
desejo de ir auxiliar a parente, mas também porque 
sabia que levava consigo o Filho de Deus. 

A Igreja Católica honra este acontecimento da Visi-

tação, com uma festa especial decretada pelo Papa 
Urbano VI, em 1389, no último ano de seu pontificado. 
Só com o Papa Pio V esta comemoração se tornou obri-
gatória para toda a Igreja Latina, transferindo-se a data 
de 2 de julho, na qual era antes comemorada, para 31 
de maio ficando, assim, entre a Solenidade da Anuncia-

ção (25 de março) e o Nascimento de João Batista (24 
de junho), e coincidindo com o último dia do mês 
mariano. Maria dá-nos o exemplo da mais genuína cari-
dade e serviço ao próximo, virtudes que estão na ori-
gem das Santas Casas. 

E a origem da nossa está documentada com Alvará 

(ou Provisão-régia) de 3 de agosto de 1573 que consti-
tui a «certidão de nascimento» da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Cantanhede, data gravada, para a posteri-

dade, no arco-cruzeiro da antiga Igreja da Misericórdia. 
O que resta das primeiras instalações onde funcionou a 
Misericórdia está ocupada, atualmente, por uma 

empresa seguradora e outra ligada ao ramo da restau-
ração, ao lado da Câmara Municipal, lado poente. Como 
se pode observar pela foto antiga, a parte superior da 

torre sineira já não existe. 
É conhecendo a história da nossa Instituição e cele-

brando-a com maior participação e entusiasmo que 
mais nos identificamos com ela e a tornamos maior. 

O Vice-provedor 

NNNOSSAOSSAOSSA   SSSENHORAENHORAENHORA   DADADA   VVVISITAÇÃOISITAÇÃOISITAÇÃO      
---      DDDIAIAIA   DASDASDAS   MMMISERICÓRDIASISERICÓRDIASISERICÓRDIAS   ---   
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A Infância e a Juventude 

Festa de Final de ano—Teve lugar no passado 
dia 27 de junho. Em primeiro lugar, atuaram as crian-
ças da creche que encantaram os presentes com lin-
das coreografias. Em seguida foi a vez do pré-escolar 
com crianças das salas dos três anos, depois as de 
quatro que, para além das coreografias da sala, ainda 

nos surpreenderam com uma pequena demonstração 

das aulas de educação física infantil. O CATL exibiu 
belas e animadas danças dos quatro cantos do mun-
do. No final atuaram as crianças de 5 anos, finalistas 
do pré-escolar, que cantaram e dançaram trajados a 
rigor. A alegria estampada nos seus rostos era eviden-

te, pois esse 
m o m e n t o 
e s p e c i a l 
marcou uma 
e t a p a 
importante 
nas suas 

vidas. A 
a t u a ç ã o 
c o n s i s t i u 
num repor-
tório de 
músicas apresentadas ao longo dos últimos três anos. 
A entrega das pastas foi o momento alto da noite ao 

som da música “Sem Ti”, da fadista Mariza, interpre-
tada pela mãe de uma criança finalista e que emocio-
nou toda a plateia. Para concluir, as crianças canta-
ram, em coro, a canção “Somos Finalistas”. Para eter-
nizar este momento marcante, assistiu-se a um bonito 

espetáculo de fogo-de-artifício. A festa terminou com 

um lanche partilhado onde conviveram todos os inter-
venientes. 

Viagem de Finalistas - No passado mês de 

junho, o grupo de finalistas do pré-escolar realizou, 

como vem sendo hábito, a viagem ao Jardim Zoológi-
co de Lisboa. Começaram por andar de comboio, 
apreciando os animais no seu habitat.  Depois de um 
reconfortante almoço, o momento mais esperado foi o 
espetáculo na Baía dos Golfinhos. A viagem de regres-
so a Cantanhede foi marcada por muita animação com 
a certeza de que foi um dia que será recordado. 



Rua Dr. António José da Silva Poiares 

Santa Casa da 
Miser icórdia  de 
Cantanhede 

Telefones:  

 

231 422 578 

231 420 433 

231 429 063 

 

Fax : 231 420 626  

 

e-mail:  cantanhedesantacasa@sapo.pt 

 

Página Web:   

https://www.scmcantanhede.pt/ 

Coordenador da 
edição: M. S. C.  
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 CATL (Centro de Atividades Tempos 

Livres)—No dia 19 de julho, realizou-se o 2.º Trail 

Solidário, organizado pelo CATL da Santa Casa. Este ano 
os donativos angariados reverteram a favor dos Bom-
beiros Voluntários de Cantanhede. Foi com grande satis-
fação que se verificou o aumento de participantes, tanto 
ao nível de pais como da comunidade com ligações à 
Instituição. Tivemos, também, a agradável participação 
de vários 

e l emen to s 
da Corpora-
ção que nos 
b r i n d a r am 
com a sua 
s u r p r e e n -
dente che-
gada num 
autotanque 
e numa 

ambulância, 
algo que fez 
as delícias 
dos mais pequenos. Esta iniciativa culminou com a 
entrega dos donativos angariados pelas crianças do 
CATL ao representante do Comandante dos Bombeiros. 
Foi com grande orgulho que constatámos a alegria das 
nossas crianças em ajudar o próximo, pois é cada vez 
mais imprescindível, semear nos nossos jovens este 
espírito de entreajuda e de solidariedade.

 Terceira Idade— No dia 28 de junho, no 

âmbito dos festejos dos Santos Populares, os utentes da 
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), do 
Centro de Dia (CD), do Serviço de Apoio Domiciliário 
(SAD), e da Unidade de Cuidados Continuados Integra-
dos (UCCI) reuniram-se para uma sardinhada que con-

tou com a presença da Mesa Administrativa. Seguiram-
se momentos de alegria e animação ao som da música e 
da voz do artista “Ruizinho de Penacova” que não dei-
xou ninguém indiferente. A Santa Casa agradeceu ao 
artista a sua presença. 

Por iniciativa partilhada entre Instituições de Soli-
dariedade Social e do Serviço de Ação Social do Municí-
pio de Cantanhede, realizou-se, no passado dia 3, no 

Pavilhão Os Marialvas, um Arraial Popular. Para além da 
animação musical da responsabilidade da “Banda Philar-
monia”, a iniciativa proporcionou o convívio entre os 

presentes, promoveu a partilha de quadras alusivas aos 
Santos Populares elaboradas pelos idosos e, no fim, um 
lanche partilhado. 

Através da Organização do Folk Cantanhede, a San-
ta Casa convidou o grupo “Sarandeiros” do Brasil para 
se deslocar a esta resposta social a fim de animar a tar-

de daqueles que, por algumas limitações, não consegui-
ram ir até ao Pavilhão “Os Marialvas” assistir ao Folk 
Solidário. 

O evento 
contou ainda 
com a presen-
ça de crianças 
e educadoras 

de Infância da 
Creche e do 
Pré-escolar. As 
crianças pude-
ram ver os 
dançarinos e 
foram convida-
das a participar nas atuações. Foi um momento de feli-
cidade pois aprenderam novas danças. Uma grande fes-
ta Luso-brasileira que encheu o coração dos presentes e 

resultou numa 
ação intergera-
cional onde, no 
meio de tanta 
animação, se 
somaram afe-
tos, convívio e 
muito boa dis-
posição. A San-
ta Casa agra-

dece a presen-
ça do grupo 
“Sarandeiros” 
do Brasil e a 
disponibilidade 
da Organização do Folk Cantanhede em colaborar com 
esta ação que proporcionou uma tarde diferente a tan-
tas crianças e a dezenas de idosos do Centro de Dia, 
ERPI e UCCI. 

UCCI—No início do mês realizou-se, na Unidade 

de Cuidados Continuados Integrados, uma Sessão de 
Risoterapia com o Terapeuta Fernando Batista. Esta ati-
vidade teve como principal objetivo promover o bem-
estar pessoal e social dos utentes e da equipa multidis-

ciplinar. A Risoterapia é uma 
prática terapêutica, não far-
macológica, que promove 
sensações de felicidade e 
satisfação. Em modo de con-
clusão, o terapeuta deixou a 

seguinte reflexão: 
“Precisamos de 8 abraços 
para sobreviver e 12 para 
viver, por dia!” 

No dia 12, utentes desta 
resposta social participaram 
no encontro do “Folk Solidá-
rio”, inserido na Semana 

Internacional de Folclore, no 
pavilhão “Os Marialvas”. O 
evento contou com atuações de diferentes culturas: Costa Rica, Espanha, Panamá, 
Polónia, Brasil e Geórgia. A organização do evento foi da responsabilidade do Grupo 
Folclórico Cancioneiro de Cantanhede, com o apoio da Câmara Municipal. 
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