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simples e bondosas que fui 
encontrando ao longo do tempo e 
também da profissão e sou, nesse 
aspecto, um felizardo, porque a 
minha vida tem sido feita de 
encontros e partilhas, desde as 
pessoas mais idolatradas ao mais 
simples dos pastores mais solitário 
que encontrei no meio de um monte 
qualquer. 
   Com todos, mas especialmente 
com esses mais simples, até os mais 

iletrados que eu conheci, eu aprendi 
que se pode ser imensamente feliz 
com pouco, mas muito infeliz com 
muito. 
O tempo de recolhimento imposto 

pela necessidade de protecção a esse 
inimigo invisível, é bom para fazermos 
todas essas equações de vida e quem 

O SO SO SETORETORETOR   AAAGRÍCOLAGRÍCOLAGRÍCOLA   NANANA   SSSANTAANTAANTA   CCCASAASAASA   

Olá! Eu tenho lido muito como já 
antes fazia, tenho escrito, tenho revisto 
filmes, muitos filmes, e hoje dei comigo 
a pensar, nesta reflexão constante que 
todos vamos fazendo, que, o que de 
mais interessante aprendi na vida, não 
veio, na verdade, da escola, dos 
exames, ou das avaliações dos 
professores, veio das pessoas mais (Continua na página 2) 

der, este ano, a produção de piripi-
ri e fazer uma aposta em culturas 
distintas para conserva: o pimento 
e o pepino. Daqui tiraremos ilações 
para uma futura produção de 
pimento vermelho em maior escala 
e a eventual produção intensiva de 
pepino em estufa. E por falar em 
estufa temos em curso, neste 
momento, a candidatura para uma 
com a área de 1200m2 num proje-
to com utilização da tecnologia 
mais recente e poderá ser parcial-

mente comparticipado pelo Estado 
Português, através do IFAP. Caso 
venhamos a conseguir esse financia-
mento, entraremos numa fase de 
maior produção de produtos hortícolas 
reforçando, assim, o nosso objetivo de 
rentabilidade financeira. 

Quanto ao sector vitícola que é, real-
mente, o sector mais importante, a 
respetiva área de produção vai aumen-
tar 7.000m2. Durante o mês de maio 
procedeu-se à plantação de uma nova 
vinha junto à existente, ampliando a 
área para 22.000m2, pois já havia 
15.000m2 plantados em 2018. Quero 
apenas comentar que, à data, esta 

Pode-se dizer este setor que está em 
perfeito estado de atividade produtiva 
nas suas três áreas agrícolas: florestal, 
hortícola e vitícola. O objetivo é obter 
anualmente um rendimento que permita 
dar algum conforto financeiro prove-
niente da rentabilização de todos os 
recursos existentes. 

Na área florestal, dado que este ano 
resolvemos não proceder à venda de 
madeira, por diversas razões, demos 
início à exploração de resina nos pinhais 
existentes o que permitirá um apoio 
bianual para a nossa tesouraria. 

Na área hortícola em que se verifica a 
habitual cultura da batata para autocon-
sumo e do milho para manutenção de 
acordos anteriores, decidimos suspen-

 

Com alguma apreen-
são, confesso, escrevo 
este editorial. Não pela 
falta de tema mas sim-
plesmente porque não sei 
como transmitir-vos o 
meu estado de espirito e 
preocupação no futuro 
próximo da nossa Santa 
Casa. Ao longo dos 450 
anos da sua existência, 
têm sido muitos os tem-
pos de preocupação da 
Irmandade. Podia men-
cionar vários ao longo da 
sua história: a elitização 
das Irmandades no século 
XVII e as desamortiza-
ções no período da 
monarquia constitucional; 
a separação do Estado da 
Igreja, a I Guerra Mundial 
e a pneumónica durante a 
I República. Ao afunila-
mento da assistência na 
área hospitalar diminuin-
do a ação social durante 
o Estado Novo, motivo 
pelo qual, após a revolu-
ção de 1974 e a entrada 
em vigor do decreto lei 
704/74 que determina a 
passagem para a esfera 
pública da administração 
dos Hospitais das Miseri-
córdias, estas tenham 
ficado sem recursos e 
num vazio na sua ação. 

Todas estas dificulda-
des foram ultrapassadas 
no caminho já longo da 
história das Santas 
Casas. Com muito sofri-
mento e angústias mas 
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encargos com pessoal resultantes da 
atualização do salário mínimo nacio-
nal sem contrapartidas financeiras 
refletidas nas Respostas Sociais 
(acordos de cooperação). 
Os totais relativos a gastos e rendi-
mentos superaram os 3,3 e 3,2 
milhões de euros, respetivamente, 
sendo o resultado líquido do período, 
negativo em 111 mil euros. A nível 
de investimentos, a maior despesa 
foi para a substituição do “chiller” da 
UCCI e caldeira mural da ERPI, em 
ambos os casos, aquisições feitas 
com recurso a autofinanciamento 
A Assembleia Geral aprovou, por 
unanimidade, o Relatório e a Conta 
de Gerência, depois de lidos os Pare-
ceres do Conselho Fiscal e, do Revi-
sor Oficial de Contas e aprovou do 
mesmo modo, a transferência do 
resultado líquido para resultados 
transitados. 

A MESA ADMINISTRATIVA  

Nota: O Relatório e restantes docu-
mentos contabilísticos podem ser 
consultados, de forma desenvolvida, 
na página Web da Misericórdia:  
https://scmcantanhede.pt/ 
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melhor souber fazer esse 
recolhimento de análise, sem 
ressentimentos ou azedumes, melhor 
consegue, isso vos garanto, tocar o 
invisível. Esta é uma expressão que 
eu gosto muito de usar, tocar o 
invisível, uma expressão bonita, 
poética, mas que não se explica. Sei 
lá, sente-se por exemplo, numa brisa 
de ar que nos afaga a cara no final 
de tarde solarengo, ou então naquele 
repentino arrepio que se sente, 
quando por vezes sussurramos 
connosco próprios, quando falamos 
com os nossos botões. 

Realmente, há coisas que não se 
compreendem como, de repente, o 
mundo ficar assim, de pantanas, 
virado do avesso. Mas porquê querer 
compreender ou tentar explicar tudo 
o que nos rodeia? Olhem, por 
exemplo, também usamos um 
telemóvel que num segundo nos leva 
a comunicar à volta do mundo e nem 
nos questionámos, nunca nos 
questionámos como isso é possível. 

De repente paramos porque, se 
calhar, temos mesmo que pensar 
mais. Se fosse um filme, bastava 
passar à frente umas cenas, 
percebíamos como tudo iria acabar, 
estava resolvido! Mas este filme 
agora é real e cada um deve escrever 
o seu argumento, porque nós 

perdemos a magia. Percebemos que 
os beijos e os abraços, que ainda há 
umas semanas atrás dávamos, eram, 
afinal, meros formalismo automáticos 
e sociais, porque agora já estamos a 
sentir a falta dos outros abraços e 
beijos que eram verdadeiros e que 
agora já não podemos dar. Estamos a 
perceber que perdemos muito por 
distração, para adotarmos o fascínio 
do material, e do consumismo. 

Bem, eu confesso, eu próprio 
também sou assim, aliás, quem não 
é? Somos todos! Habituámo-nos a 
não respeitar o tempo, a pausa, a 
reflexão, uma reflexão até mesmo 
sobre nós próprios. 

Ocorre-me um pensamento de 
Francisco Sales, grande filósofo da 
igreja do século XVII. Eu gosto muito 
de o ler, deixando-nos uma frase que 
dá que pensar: “Não percas a tua paz 
interior por nada, nem quando todo o 
teu mundo parece estar a desmoronar
-se”. 

Ele escreveu isto no século XVII 
mas também há um escritor e filósofo 
americano Max Ehrmann que, em 
1927, escreveu um texto que eu 
releio para mim constantemente e 
que pode ser considerado como uma 
receita de vida partilhada, uma 
receita que é tão necessária nesta 
altura e diz assim: 
Caminha serenamente entre o barulho e a 

agitação, 
e lembra-te da paz que pode haver no 

silêncio. 
Tanto quanto possível sem capitulares 
mantém-te em boas relações com todos. 
Diz a tua verdade com calma e clareza; 

e escuta os outros, 
ainda que menos dotados e ignorantes; 
lembra-te que também eles têm a sua 

história. 
… 

És filho do universo, 
nada menos do que as árvores e as estrelas; 

tens o direito de o habitar. 
Seja isso claro ou não para ti, 

não há dúvida que o universo vai evoluindo 
como deve. 

Por isso procura a paz com Deus, 
seja qual for a ideia que fazes Dele, 

sejam quais forem as tuas lutas e aspirações, 
conserva a paz contigo mesmo no meio do 

bulício da vida. 
Não obstante a mentira, o cansaço, e os 

sonhos desfeitos, 
este mundo é maravilhoso. 

Tem cautela. Esforça-te por ser feliz. 
E para terminar esta reflexão, 

deixo o pensamento de Charlie 
Chaplin “A vida é maravilhosa se não 
se tem medo dela”. 

Fiquem bem. Um abraço. 

Víctor Claro, Mesa Administrativa 
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Na sequência da aprovação, em 27 
de novembro de 2018, do Programa 
de Ação para o ano económico de 
2019, os Irmãos reuniram no passa-
do dia 27 de junho para analisarem 
e votarem este documento. Apesar 
de em número reduzido, pois a 
situação atual limita muito, sobretu-
do os mais idosos, os Irmãos revela-
ram interesse na apreciação do Rela-
tório apresentado pelo Provedor que 
elencou as iniciativas mais relevan-
tes e justificou aquelas em que não 
foi possível a concretização. Ficou 
claro que a prioridade da Mesa 
Administrativa foi no sentido do bom 
funcionamento das Respostas 
Sociais, por isso a importância que 
deu ao empenho e desempenho dos 
colaboradores para o sucesso e cres-
cimento da Instituição.  
As obras de requalificação do edifí-
cio da ERPI Francisco Pinto de Car-
valho não foram iniciadas, atenden-
do a que a respetiva candidatura ao 
Portugal 2020 (Programa Centro) 
não foi aprovada. Entretanto, adjudi-
cou-se a elaboração de um projeto 
de remodelação do antigo Lar de 
Infância “Maria Cordeiro” com desti-
no projetado para ERPI. 
No seguimento de reuniões anterio-
res, manteve-se o diálogo com o 
Município para concretização do pro-
jeto de ordenamento paisagístico do 
“campus” da Misericórdia e do logra-
douro do Hospital do Arcebispo João 
Crisóstomo. Também se deu conti-
nuidade ao “Programa Cantinas 
Sociais”, coordenação do “Programa 
Operacional Apoio às Pessoas Mais 
Carenciadas”, em parceria com os 
Municípios de Cantanhede e Mira e 
as IPSS “Associação Progresso e 
Vida” da Tocha e “Fundação Ferreira 
Freire” e à “RLIS” (Rede Local de 
Intervenção Social) que, entretanto, 
findou a sua ação em 31 de Janeiro 
do presente ano. 
Uma nota importante para o setor 
da saúde, designadamente para o 6º 
ano de funcionamento da UCCI 
(Unidade de Cuidados Continuados 
Integrados) de Longa Duração, e 
organização do II Seminário intitula-
do “Literacia em Saúde – Qualidade 
e segurança nos cuidados”. Também 
para o setor agrícola vai o destaque 
p a r a  a s  c a n d i d a t u r a s 
“VITIS” (Regime de Apoio à Reestru-
turação e Reconversão da Vinha) e 
ao “PDR2020” (Programa de Desen-
volvimento Rural).  
De salientar que os apoios financei-
ros (acordos de cooperação e com-
participações familiares) estão des-
fasados do custo real por utente e 
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� FESTA DE FINALISTAS— No dia 26 de junho, as crianças 
Finalistas do Pré-escolar da Santa Casa participaram numa 
pequena cerimónia realizada no ginásio da Instituição. Os 35 

finalistas presentes animaram três canções alusivas ao aconteci-
mento, uma das quais contou com a entrega das pastas e carto-
las. Todos se mostraram muito entusiasmados com a festa, ape-
sar de os pais não estarem presentes. 

No final houve um pequeno lanche. Além do pessoal docente 
e não docente, estiveram presentes o Provedor e o Administra-
dor-Delegado da Santa Casa. 

� Os 100 anos de 
uma utente da ERPI—No 
dia 3 de julho, junto de 
familiares e colaboradoras 
da Estrutura Residencial 
para Pessoas Idosas e res-
peitando todas as regras de 
segurança, celebrou-se o 
centenário da Sra. Maria de 
Nazaré Oliveira que foi 
comemorado com muita ale-
gria por todos os presentes e satisfação da aniversariante. 

vinha que irá entrar no terceiro ano, faz-nos vislumbrar, já na pró-
xima vindima, uma excelente produção de uva e deixa incrédulos 
todos os que nos visitam. Na imagem apresentada na página 1, 
poderá ser vista a atual organização agrícola da nossa quinta. A 
título informativo, a nossa instituição é, neste momento, proprietá-
ria de 67.000m2 de área vitícola. E como não podemos parar, está 
já em curso uma nova candidatura para aumentar essa área de 
plantação em mais 2ha com o objetivo de ocupar o espaço de pou-
sio existente na quinta. Outro processo em curso é a candidatura 
ao financiamento da reestruturação de parte dos 7.000m2 da vinha 
pouco produtiva no Freixial. Toda esta dinâmica exige uma mecani-
zação maior das tarefas na vinha e, como tal, iremos adquirir, ain-
da este ano, uma alfaia denominada “intercepas” que permitirá 
direcionar a escassa mão-de-obra disponível para outras tarefas 
mais produtivas e necessárias. Por fim, resta-me dar a conhecer a 
entrega da documentação para a reforma da D. Natália Vinagreiro, 
nossa colaboradora há 35 anos, esperando que todos os irmãos lhe 
desejem uma nova fase de boa saúde e algum descanso que será 
bem merecido. O nosso muito obrigado pela sua colaboração, sem-
pre com simplicidade, simpatia e disponibilidade. 

Rodrigo Santos, Mesa Administrativa 

O SO SO SETORETORETOR    AAAGRÍCOLAGRÍCOLAGRÍCOLA    NANANA    SSSANTAANTAANTA   CCCASAASAASA    
também com muito esforço e resiliência, 
homens e mulheres de bem conseguiram 
ultrapassar os obstáculos com o firme propó-
sito de promover as Obras de Misericórdia. 

Atualmente percorremos um caminho incer-
to, para além da pandemia assistimos, por 
parte do Estado, a um momento de transfor-
mação, numa espécie de “banho-maria”, em 
que a tomada de inúmeras decisões avulsas, 
nos deixa numa encruzilhada sem rumo defi-
nido. Advém uma navegação à vista de acordo 
com as circunstâncias, sem projetos nem pla-
neamento, bem como ignorando compromis-
sos e contratos numa dilação no tempo que 
prejudica e destrói as instituições. 

No orçamento da Santa Casa a fração da 
receita resultante do arrendamento do Hospi-
tal Arcebispo João Crisóstomo é de extrema 
importância, se não essencial, para o exercício 
da sua atividade benemérita. Toda essa verba 
destina-se integralmente aos vencimentos dos 
nossos colaboradores, pois a dotação dos 
acordos de cooperação com o Estado já não 
chega para o pagamento dos mesmos. Desde 
abril deste ano o Hospital Arcebispo João Cri-
sóstomo não paga a renda, tendo neste mês 
de julho efetuado o pagamento da importân-
cia referente a abril, ficando a dever 3 meses 
ou seja perto de 34000€. Compreendemos a 
justificação para o atraso num mês mas, 
estando esta despesa inscrita no Orçamento 
de Estado, não se entende este comportamen-
to negligente por parte do Conselho de Admi-
nistração do Hospital. 

Consideramos a situação muito grave no 
que respeita à Santa Casa, mas a insuficiente 
resposta assistencial à nossa comunidade é 
também uma apreensão adicional em relação 
ao futuro. 

Na mensagem da bênção “Urbi et Orbi” o 
Papa Francisco faz um paralelismo entre a 
atual pandemia e a passagem do evangelho 
Mc 4,35. Perante uma tempestade encontra-
mo-nos no mesmo barco, frágeis e desorien-
tados com Jesus que dorme descansado pois 
confia no Pai. “Porque sois tão medrosos, ain-
da não tendes fé?” Esta tempestade desmas-
cara a nossa vulnerabilidade e deixa a desco-
berto as falsas e supérfluas seguranças que 
construímos ao longo da nossa vida. Ninguém 
se salva sozinho, é por isso que contamos 
com as pessoas comuns que escrevem os 
acontecimentos decisivos da história desta 
“tempestade”. A Misericórdia de Cantanhede 
orgulha-se de ter as/os colaboradores que dão 
o seu melhor de uma forma profissional e 
determinada no desempenho do virtuoso ser-
viço aos nossos utentes. 

Desejo a toda a Irmandade umas boas 
férias, dentro dos condicionalismos resultan-
tes da pandemia. 

Abraço fraterno 

O Provedor 
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Rua Dr. António José da Silva Poiares 
3060-141 Cantanhede 

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/ 

Página no Facebook: 

www.facebook.com/misericordia.cantanhede.7 

Coordenador da 
edição: M. S. C. 
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� Também a Sra. Virgínia Guerra completou 89 
primaveras. Em tempo de pandemia não se fez a 
festa como ela merece mas alguns familiares e nós 
que somos a sua família do coração, estivemos 
presentes para lhe desejar muita saúde. 
� Dia dos Avós—A comemoração, desta vez, foi 
diferente. Os utentes 
da ERPI não tiveram 
a possibilidade de 
estar com os netos e/
ou bisnetos. Para 
segurança de todos, 
o distanciamento 
social é uma das 
mais importantes 
estratégias aconse-
lhada pela DGS. Con-
tudo, sempre que 
possível, os nossos 
idosos recebem as 
visitas dos netos, o 
que  lhes dá muita 
alegria, e a Santa 
Casa faz questão de 
proporcionar e registar esses momentos que vão 
sendo publicados no Facebook da Instituição. 

� Estágio de Enfermeiras na UCCI e na 
E R P I — E m 
parceria com a 
Escola Supe-
rior de Enfer-
magem de 
Coimbra, as 
alunas do cur-
so de enfer-
magem que 
e f e t u a r a m 
estágio nas 
R e s p o s t a s 
Sociais da 
Santa Casa dinamizaram, junto dos utentes da 
ERPI, uma sessão de educação para a saúde intitu-
lada: “A vida após Covid” que contou também com 
a colaboração da Técnica de Animação Socioeduca-
tiva e da equipa de Enfermagem da Instituição. 

NOTICIAS  BREVES  NOTICIAS  BREVES  ( C( C ON T I N U A Ç Ã OO N T I N U A Ç Ã O   D AD A   P Á GP Á G   3 )3 )   

- Para os utentes da ERPI Francisco Pinto de Carvalho, à 2ª feira, das 14:30h às 
15:30h e das 16:30h às 18:00h. 
- Para os utentes da ERPI Adelino Bugalho, 
à 4ª feira, das 14:30h às 15:30h e das 
16:30h às 18:00h. 
- Para os utentes da Extensão de ERPI, à 
6ª feira, das 14:30h às 15:30h e das 
16:30h às 18:00h. 
� Pré-escolar – As atividades do Pré-
escolar e do CATL têm decorrido com a 
presença de muitas crianças, embora em 
menor número do que no período anterior 
à pandemia, participando com todo o entu-
siasmo mas com regras definidas, tendo 
em vista a segurança de todos, crianças e 
equipa educativa. Atendendo às circuns-
tâncias específicas e a pedido de muitos 
pais, estas Respostas Sociais continuarão a 
funcionar durante todo o mês de agosto. 

Tendo em conta que informação nunca é demais e 
considerando o tempo de incertezas em que vivemos, os 
idosos foram consciencializados sobre a importância da 
prevenção no que diz respeito à Covid- 19, nomeada-
mente quanto aos cuidados de higiene das mãos, etique-
ta respiratória e o distanciamento social de segurança. 

A Instituição não tem medido esforços para manter 
os seus utentes e colaboradores em segurança relativa-
mente à atual pandemia e não tem descurado, apesar 
das restrições, as atividades de estimulação física e cog-
nitiva dos seus utentes/clientes. 

Entretanto e apesar das contingências atuais, as alu-
nas concluíram com muito sucesso mais um Ensino Clíni-
co (EC) de Enfermagem na nossa UCCI (Unidade de Cui-
dados Continuados Integrados) subordinado ao tema 
"Cuidados Primários / Diferenciados na Área Médico-
Cirúrgica e de Reabilitação", com o prof. Rui Gonçalves 
(ESEnfC). 

� Estágio do curso Técnico Auxiliar de Saúde—No 
dia 23 de julho terminou mais um estágio do curso Téc-
nico Auxiliar de Saúde, da Escola Técnico-Profissional de 
Cantanhede (Co-Parceiro institucional da SCM Cantanhe-
de), integrado no Pla-
no de Formação Exter-
na da UCCI. 
Apesar da contingência 
associada à Covid-19, 
o acompanhamento às 
alunas deste grupo de 
trabalho foi feito de 
forma segura, respei-
tando o Programa de 
Prevenção e Controlo 
da Infeção Interno, da Tutela e da DGS. 

� Alteração ao Plano de Operacionalização de 
Visitas na ERPI—Devido ao panorama recente de 
aumento dos casos de COVID-19, a Santa Casa resol-
veu, por uma questão de ainda maior segurança, proce-
der a uma regulação mais exigente das regras definidas 
para as visitas aos utentes desta Resposta Social. Conti-
nuarão a ser feitas videochamadas para familiares e 
amigos que estejam longe ou impedidos de se deslocar à 
Instituição. As visitas, com a duração máxima de 15 
minutos, decorrerão de acordo com um agendamento 
prévio através do número de telefone 231420433 e obe-
decendo ao seguinte horário: 


