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Na história da Humanidade, já 
diversas epidemias atingiram as pes-
soas deixando um rasto de sofrimen-
to e morte, por vezes superior ao 
das maiores guerras. 

Os flagelos do passado que marca-
ram as sociedades ocorreram em 
contextos diferentes. Hoje, a medici-
na dispõe de medicamentos, vacinas 
e tratamentos eficientes além do 
trabalho incessante de laboratórios e 
investigadores em todo mundo. 

A pandemia que nos atinge ques-
tiona cada povo em relação à sua 
capacidade de enfrentar uma amea-
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 A questão da Eutanásia ressurgiu de repente nas lides parlamentares, mesmo 
em cima do debate e aprovação do Orçamento do Estado para 2020. 

E, mais uma vez, a Assembleia da República parece querer resolver um proble-
ma tão complexo sem que tenha lugar um amplo debate ao nível do País. 

Trata-se de uma matéria dita ‘fraturante’, mas que tem a ver com a temática da 
Vida. 

Dum lado, aqueles que acham que um fim não natural da vida é concebível e 
uma solução viável, na disponibilidade do seu titular. 

Do outro, os defensores incondicionais da vida humana – o que Deus dá só Deus 
pode tirar – não fazendo qualquer sentido que a vida dum ser humano possa ser 
exposta às circunstâncias dum momento. 

Dito isto, existem questões de princípio, bem como motivos espirituais e éticos, 
que são essenciais, ao mesmo tempo que há razões de fundo para não se liberali-
zar uma questão como esta. 

De facto, a situação dos idosos, o seu estatuto, não é brilhante em Portugal. 
Atirados para lares, não raras vezes maltratados pelos próprios familiares, os ido-
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Escrevo-vos este edito-
rial numa tarde soalheira, 
a uma terça-feira, na 
varanda da minha casa. 
Numa situação normal 
estaria a trabalhar mas 
encontro-me em isola-
mento forçado, embora 
voluntário, como a maio-
ria dos portugueses, para 
evitarmos a propagação 
da Covid-19. 

Em poucas semanas 
enfrentámos uma pande-
mia, importada do outro 
lado do mundo, que se 
propagou a uma velocida-
de alucinante e se tornou 
numa calamidade mun-
dial. 

O medo apoderou-se de 
todos nós pois não sabe-
mos lidar com a situação. 
As notícias não são ani-
madoras, pelo contrário, 
provocam ainda mais 
desânimo e tristeza. 

Na nossa Santa Casa 
foram elaborados 3 pla-
nos de contingência para 
enfrentar o melhor possí-
vel este flagelo. Suspen-
demos as Respostas 
Sociais de Creche, Pré-
escolar e CATL. Fechámos 
o Centro de Dia pois 
havia grandes possibilida-
des de contaminação aos 
utentes de Lar. São sobre 
estes utentes, conside-
rando as suas idades e os 
doentes da nossa UCCI, 
que recai a nossa maior 
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   A principal celebração do ano litúr-
gico cristão e também a mais antiga 
e importante festa cristã, a Páscoa, 
este ano vai ser diferente daquelas a 
que estamos habituados por termos 
de nos resguardar socialmente, 
inclusive de muitos dos nossos fami-
liares. Poderá ser uma boa oportuni-
dade para darmos mais valor às rela-
ções humanas e à solidariedade. 

   Na Missa que celebrou na manhã 
de segunda-feira dia 30 de março, o 
Papa Francisco dirigiu o seu pensa-

mento para as pessoas desanimadas com a atual pandemia: “Rezemos hoje pelas 
muitas pessoas que não conseguem reagir: permanecem amedrontadas com esta 
epidemia. Que o Senhor as ajude a reerguer-se, a reagir para o bem de toda a 
sociedade, de toda a comunidade”. 
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Iluminura da Idade Média: “Doentes de Peste Negra” 
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e alemães após movimentos de tro-
pas associadas à Guerra dos Trinta 
Anos (1618-1648). As tropas vene-
zianas infetadas com a doença, 
espalharam-na pelo norte e centro 
da Itália. Em outubro de 1629, a 
praga atingiu Milão, o principal cen-
tro comercial da Lombardia. Embo-
ra a cidade tenha tomado medidas 
efetivas de saúde pública possíveis 
nessa época, incluindo quarentena, 
restrições à circulação de mercado-
rias e outras, a praga disseminou-
se. A Grande Praga de Londres, 
1664-1665, foi a última grande epi-
demia de peste bubónica, ocorren-
do em Inglaterra. A cidade era 
abastecida por navios que chega-
vam a Londres e pelas barcaças 
que percorriam o rio Tamisa. O 
caminho da peste pode ter sido 
este. Acredita-se que foram 
navios idos de Amsterdão e Ham-
burgo, onde ocorriam surtos da 
doença, que introduziram a peste 
em Londres. 

- Cólera que atualmente é rara 
em países desenvolvidos, foi res-
ponsável por milhões de mortes 
durante os séculos XIX e XX. Já 
perto do final do século XIX, entre 
1879 e 1883, houve grandes avan-
ços na ciência e foi descoberta a 
vacina para esta doença. 

- Pneumónica ou Gripe Espa-
nhola, entre 1918 e 1920, foi uma 
pandemia causada pelo vírus da 
gripe H1N1, invulgarmente mortal, 
que infetou e matou milhões de 
pessoas em todo o mundo, espe-
cialmente adultos jovens, tornando-
se uma das pandemias mais mor-
tais da história da humanidade. É 
motivo de discussão a sua origem 
pois os documentos oficiais e os 
relatórios epidemiológicos da época 
não são confiáveis. Durante a guer-
ra, os chefes militares da Alema-
nha, Reino Unido, França e Estados 
Unidos esconderam ou minimiza-
ram os relatos de doenças e morta-
lidade para não baixar o moral dos 
exércitos. No entanto, como a 
Espanha se manteve neutra na 
guerra não tinha motivos para 
manter segredo e foi a primeira a 
mencionar publicamente a doença, 
até porque o rei Afonso XIII a con-
traiu. Por isso chamou-se “gripe 
espanhola” à pandemia. 

E houve outras mais recentes 
como a Gripe Asiática (vírus 
H2N2) entre 1957 e 1958, a Gripe 
de Hong Kong (vírus H3N2) entre 

ça infeciosa assumindo cada pes-
soa a respetiva responsabilidade 
coletiva, de se relacionar social-
mente, de manter a confiança nos 
líderes políticos que vão gerindo as 
situações e de manter a fé em 
Deus, no caso dos crentes, e a 
esperança de que voltaremos à 
nossa vida normal depois de ultra-
passada esta fase tão complicada. 
A experiência que estamos a viver 
de confinamento praticamente a 
nível global é inédita e vai deixar 
marcas. O surto de Coronavírus 
está a alterar profundamente a 
maneira como milhões de pessoas, 
em todo o mundo, vivem as suas 

vidas.  

Epidemia e Pandemia são pala-
vras de origem grega. Epidemia é 
a rápida disseminação de uma 
doença contagiosa que atinge um 
grande número de pessoas numa 
região. Pandemia é uma epidemia 
que se propaga numa grande área 
geográfica internacional afetando 
uma parte da população mundial. 
Atualmente, apenas a OMS 
(Organização Mundial de Saúde) 
pode declarar uma pandemia e foi 
o que aconteceu no dia 11 de mar-
ço deste ano quando os dados já 
apontavam para mais de 118 mil 
contagiados distribuídos por 114 
países e 4291 mortos. 

Mas a história da humanidade 
está cheia de situações de pande-
mia, sendo as mais conhecidas: 

- A Peste Negra, durante a Ida-
de Média, atingiu o seu auge entre 
os anos 1346 e 1353 sendo uma 
das mais devastadoras pandemias 
na história humana, resultando na 
morte de 75 a 200 milhões de pes-
soas na Europa, Ásia e parte de 
África. Somente no continente 
europeu, estima-se que tenha viti-
mado, pelo menos, um terço da 
população em geral. 

- Peste Bubónica que atingiu 
muitos povos em diferentes oca-
siões, sendo a primeira conhecida 
como a Praga de Justiniano, entre 
os anos 541 e 544, assim chamada 
por ser Justiniano o imperador do 
Império Bizantino nessa época. Ele 
próprio foi infetado mas sobrevi-
veu. Estima-se que morreram 
entre 25 e 50 milhões de pessoas. 
A Grande Praga de Milão, 1629-
1631 também foi uma série de sur-
tos de peste bubónica que atingiu 
as cidades do norte da Itália. Teria 
sido levada por soldados franceses 

1968 e 1970, HIV/AIDS (sigla em 
inglês para “human immunodefi-
ciency vírus” ou “síndrome da imu-
nodeficiência adquirida”) cujo nome 
foi dado em 1982. Ébola em que a 
fase mais mortífera ocorreu entre 
2013 e 2016 e Coronavírus SARS 
(síndrome respiratória aguda gra-
ve) entre 2002 e 2004. Foi com o 
surto de SARS que a sensibilização 
para a prevenção de transmissões 
de vírus aumentou. 

É altura de relembrar uma célebre 
frase de La Fontaine, poeta e fabu-
lista francês (1621-1695) referindo-
se à grande epidemia do seu tem-

po, “nem todos morreram, mas 
todos foram atingidos”. 

(Fontes: Grande Enciclopédia Univer-
sal e Internet) 

O Vice-Provedor 
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sos – e os doentes terminais – são 
muitas vezes objeto dum cálculo 
custo-benefício!  

Apesar de, aparentemente, não 
ser essa a intenção dum projeto de 
lei (legislação penal) da eutanásia 
no nosso País, é uma consequência 
incontornável que temos de preca-
ver, pois aquele primeiro passo 
introduzirá um ‘calculismo’ na sua 
aplicação e a banalização da vida. 

Por outro lado, sendo certo que os 
direitos fundamentais não se refe-
rendam – em rigor, a questão não 
está na disponibilidade dos eleitores 
– o que é facto é que, perante um 
tão grave défice de debate, pode 
fazer sentido a realização dum refe-
rendo. 

A Holanda e creio que a Bélgica 
têm sido consideradas pioneiras em 
matéria de eutanásia e suicídio 
assistido; seria bom que todos 
debatêssemos também tais expe-
riências. 

A política não pode, não deve, ser 
tão só um conjunto de ‘causas’ ale-
gadamente ‘progressistas’, mas 
desprovidas de princípios, ou de 
dimensão axiológica. 

Creio que, um católico não pode 
desligar-se da sua consciência, nem 
pode desresponsabilizar-se de atos 
que, ainda que não praticados por 
nós, ofendem o princípio/primado 
da defesa da vida humana. 

Luís Filipe Pais de Sousa 

Presidente da Assembleia Geral 

(Continuação da página 1) 
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preocupação. Implementámos medidas rigorosas 
de prevenção, proibindo as visitas dos familiares e 
acautelando a higienização dos espaços, bem como 
promovendo procedimentos exigentes aos colabo-
radores em contacto com os utentes, para evitar 
infeções cruzadas. 

Temos feito tudo o que as diretivas e orientações 
da Direção Geral de Saúde recomendam e, nalguns 
aspetos, até mais do que nos foi solicitado. Temos 
também consciência da imprevisibilidade e fragili-
dade desta situação. 

Por outro lado, quero manifestar o meu profundo 
agradecimento à(o)s nossa(o)s colaboradora(e)s 
que estão em atividade nos serviços administrati-
vos, na cozinha, nos serviços gerais e especialmen-
te às que cuidam diretamente dos nossos idosos e 
doentes, a dedicação e o empenho, numa altura de 
grande carência de recursos humanos. A abnega-
ção e o humanismo demonstrado aos nossos uten-
tes, nas tarefas mais exigentes de acompanhamen-
to, merecem da Irmandade da Santa Casa o maior 
reconhecimento e gratidão. 

Como diz o povo, há males que vêm por bem. 
Deus escreve direito por estas linhas tortas do nos-
so tempo: não podemos viver transformando tudo 
em bens materiais. Nestas situações, damo-nos 
conta da fragilidade dos sistemas políticos e econó-
micos que nos regem. Descobrimos que também se 
vive de contemplação, de beleza e de relações. 

Saibamos aproveitar esta quarentena em plena 
quaresma, como católicos que somos, para trans-
formar o medo em confiança e esperança no futu-
ro. Modificando alguns dos nossos comportamen-
tos, cultivemos a bondade pessoal e a humildade. 
Valorizemos o diálogo em família e os afetos com 
os nossos. Optemos por uma vida mais sóbria e 
menos consumista. Façamos do nosso lar uma 
igreja doméstica e uma casa de oração, agora que 
estamos privados de todas as celebrações religio-
sas. O Senhor estará sempre connosco e como diz 
o Salmo 30:5 “Porque a sua ira dura só um 
momento; no seu favor está a vida; o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.” 

Boa Páscoa para todos. 

Abraço Fraterno  

O Provedor 
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Os Planos de Contingência oportunamente apro-
vados pela Mesa Administrativa, são objeto de alte-
rações diárias, pois os mesmos estão sujeitos às 
indicações emanadas pela Direção Geral da Saúde 
(DGS), que elaborou Orientações Técnicas específi-
cas para procedimentos nas Estruturas Residenciais 
para Pessoas Idosas (ERPI) e Unidades de Cuida-
dos Continuados Integrados (UCCI). 

Nas comunicações feitas ao País pelas entidades 
responsáveis pelo setor da Saúde (Ministério e 
DGS), é feita a advertência que a Orientação em 
análise naquele momento poderá ser atualizada 
consoante a evolução do surto e/ou disponibiliza-

ção de nova evidência científica. 

As Instituições devem assegurar que os prestadores de 
cuidados e o outro pessoal de apoio, estão informados 
sobre o que é a COVID-19 e as suas principais formas de 
transmissão, devem estar familiarizadas com as medidas 
de proteção e com as medidas preventivas e saber como 
implementar essas medidas. 

Os Planos de Contingência acabam por resultar no con-
teúdo das Orientações Técnicas e no aconselhamento técni-
co para o pessoal e prestadores de cuidados de saúde. 

Na data de hoje (2 de Abril) não registamos nas 
nossas respostas sociais casos de infeção. 

Formação em Cuidados—Cada vez mais é necessá-

rio refletir sobre os cuidados que prestamos à pessoa com 

dependência dado que as necessidades, e consequente 

desafio à sua resposta, aumentam progressivamente. Esse 

foi o mote para a iniciativa promovida pela Santa Casa, intitula-

da "Produtos de Apoio nos Cuidados à Pessoa Dependente", 

numa coorganização entre a Unidade de Cuidados Continuados 

Integrados (UCCI) e a empresa "Gameiros - Material Clínico".  

Este evento, que decorreu no Auditório da Instituição, 
teve como objetivo principal todos os convidados ligados à 
saúde experienciarem conhecimentos, práticas e produtos 
de apoio que conduzam à prestação de melhores cuidados 
às pessoas dependentes, para que tenham maior autono-
mia, bem-estar e saúde. A Santa Casa e a “Gameiros Mate-
rial Clínico”, abraçaram este desafio, confiando as apresen-
tações a profissionais de diversas áreas científicas com per-
cursos e experiências que, certamente, irão enriquecer e 
tornar mais objetivo o Ser, Saber e Fazer, enquanto cuida-
dores da pessoa com dependência. 

Foram focados temas importantíssimos como Dignidade, 
Ergonomia, Posicionamento, Transferências e Produtos de 
Apoio junto do Cuidador à pessoa com dependência, visan-
do uma maior Autonomia, Bem-Estar e Saúde de quem 
cuida e contou com a participação da Especialista em Rea-
bilitação Enf.ª Isabel Parente, do Prof. Dr. Alberto Barato, 
dos Terapeutas Ocupacionais Filipe Antunes e Lara Alamim 
(Espanha). 

Dia Mundial da Mulher— Esta data foi comemora-

da com o “Desfile de Moda Sénior”, atividade contemplada 

pelo Projeto de Animação “Portas Abertas” e contou com as 

parcerias da Escola Técnico-Profissional de Cantanhede, 

através da colaboração das alunas do 2º Ano do Curso de 

Estética e das alunas estagiárias de variados cursos das 

instituições de ensino que colaboram com a Santa Casa, 

nomeadamente da Escola Superior de Enfermagem e da 

Escola Superior de Educação, ambas de Coimbra. 



Rua Dr. António José da Silva Poiares 
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O desfile, aberto à comunidade, realizou-se na 

ERPI e promoveu a autoestima, a valorização e a 

atenção voltada para as potencialidades das mulhe-

res, essencialmente a criatividade, o empenho, a 

generosidade e a afetividade. A comemoração termi-

nou com a entrega de alguns “mimos” para as cola-

boradoras e parceiras presentes, seguido de um 

especial lanche partilhado. A ERPI e todas as mulhe-

res que nela trabalham e habitam agradecem a todos 

os que colaboraram nessa maravilhosa tarde de con-

vívio e partilha de afetos. 

Também na UCCI foi celebrado este dia. O ginásio 

transformou-se num salão de beleza para proporcio-

nar às utentes um dia diferente, permitindo que estas 

se sentissem mais bonitas e com uma maior autoesti-

ma. Depois de já estarem maquilhadas, seguiu-se 

uma sessão fotográfica individual e em grupo com o 

objetivo de passar a mensagem da não discriminação 

da mulher idosa e do envelhecimento ativo. 

“Rótulos foram feitos para produtos, não para 

pessoas!” 

Sob o patrocínio da Câmara Municipal decorreu o 

“Encontro de Inverno da Idade Maior” no Pavi-
lhão "Os Marialvas" em Cantanhede. Este evento con-

tou com a presença de utentes da UCCI e da ERPI da 
Santa Casa, tal como das restantes IPSS’s do conce-

lho. Foi possível proporcionar o convívio entre utentes 
de diferentes Instituições podendo, assim, promover 

a partilha e os reencontros gerando sentimentos posi-

tivos. Estes momentos ficarão guardados no coração e na 

memória das pessoas que participaram no evento. 

 Integrado no “Projeto Portas Abertas” um grupo de 

utentes da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 
(ERPI), do Centro de Dia (CD) e da Unidade de Cuidados 

Continuados Integrados (UCCI) da Santa Casa, uma vez 
por mês, efetuava visitas à feira de Cantanhede. Essa ação 

tinha como principal objetivo avivar as memórias por vezes 
esquecidas pelos idosos que, por variados motivos, tinham 

deixado de visitar o local. Eram momentos de muita des-
contração, alegria e socialização onde os mesmos faziam as 

suas compras “negociando” o preço, encontravam amigos, 

antigos vizinhos e ainda faziam algumas paragens para 
saborear os gostosos tremoços de Cadima e conversar com 

os feirantes. Estas visitas deixaram de ser efetuadas devido 

ao encerramento temporário da feira. 

Pré-escolar—Inserido na temática “As profissões” do 

Plano Anual de Atividades das salas dos 3 anos, foi pedido 
aos pais para virem à Instituição demonstrar o que fazem 

no seu dia a dia. Alguns aderiram a esta iniciativa (uma 
médica, uma médica dentista, uma enfermeira e uma edu-

cadora) além de outros participantes. As crianças ficaram 

muito entusiasmadas e empolgadas com o modo como os 
pais explicaram o dia-a-dia das suas profissões. No âmbito 

do plano de atividades sociopedagógicas, assinalou-se o 
Dia Escolar da Não 

Violência e da Paz. 
Após uma simples expli-

cação às crianças sobre 
a temática, estas pinta-

ram pombas brancas 

(símbolo da paz) que 
serviram para decorar 

os corredores das respe-

tivas salas. 

Foi interessante 
ouvir e perceber as con-

ceções das crianças 

acerca do tema: 

“A paz é uma coisa boa 

porque protege de quem 
tem facas, ou paus ou 

pistolas ou dão palma-

das…e dão pontapés”. 

“A guerra é para 

matar e só pode ser lá 
longe onde não há 

meninos para fazer mal”. 
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É muito importante sensibilizar as crianças para serem tolerantes, amigas e respei-
tar o próximo promovendo a paz desde tenra idade. 

No passado dia 14 de fevereiro comemorou-se o Dia Internacional do Amor. 
As crianças da Santa Casa, realizaram durante toda a semana pequenos registos grá-

ficos e ouviram diversas histórias alusivas ao tema do amor. 
 Estas atividades vêm no seguimento do Projeto Pedagógico da Instituição: Missão 

crescer… com os valores e são refletidas em conjunto com as crianças, sobre o 
comportamento humano, agindo em prol do bem comum, descobrindo a amizade, o 

respeito e a partilha. 

Após solicitação, a Associação de Pais foi informada da decisão da Mesa Administra-
tiva da Santa Casa sobre o assunto relativo às “mensalidades” durante o encerramen-

to da Creche, Pré-escolar e CATL por causa do estado de emergência em que nos 
encontramos, e agradeceu por mail enviado ao Administrador-delegado: “Em meu 

nome e em nome da Associação de Pais quero deixar uma mensagem de reconheci-
mento pela decisão tomada, demonstrando a vocação social que a instituição que 

representa tem. Desejando que os utentes e funcionários possam continuar a salvo, 
apresentamos os nossos melhores cumprimentos.  

P’la Associação de Pais 

Alexandre Neto” 


