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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 acon-

tecimento, uma das quais contou com a entrega das pastas e 
cartolas. Todos se mostraram muito entusiasmados com a 
festa, apesar de os pais não estarem presentes. 

No final houve um pequeno lanche. Além do pessoal docen-
te e não docente, estiveram presentes o Provedor e o Admi-

nistrador-Delegado da Santa Casa. 
 

 
 

Os 100 anos de uma utente da ERPI - No dia 3 de 

julho, junto de familiares e colaboradoras da Estrutura Resi-
dencial para Pessoas Idosas e respeitando todas as regras de 
segurança, celebrou-se o centenário da Sra. Maria de Nazaré 



Oliveira que foi comemorado com muita alegria por todos os 
presentes e satisfação da aniversariante. 

 

 
 

Assembleia Geral - Na sequência da aprovação, em 27 de 
novembro de 2018, do Programa de Ação para o ano econó-

mico de 2019, os Irmãos reuniram no passado dia 27 para 
analisarem e votarem este documento. Apesar de em número 
reduzido, os Irmãos revelaram interesse na apreciação do 

Relatório apresentado pelo Provedor que elencou as iniciativas 
mais relevantes e justificou aquelas em que não foi possível a 

concretização. Ficou claro que a prioridade da Mesa Adminis-
trativa foi no sentido do bom funcionamento das Respostas 
Sociais, por isso a importância que deu ao empenho e desem-

penho dos colaboradores para o sucesso e crescimento da 
Instituição.  

As obras de requalificação do edifício ERPI Francisco Pinto 
de Carvalho, não foram iniciadas, uma vez que a candidatura 
ao Portugal 2020 (Programa Centro) não foi aprovado. Entre-



tanto, adjudicou-se a elaboração de um projeto de remodela-
ção do antigo Lar de Infância “Maria Cordeiro” com destino 

projetado para ERPI. 
No seguimento de reuniões anteriores, manteve-se o diálo-

go com o Município, para concretização do projeto de orde-
namento paisagístico do “campus” da Misericórdia e do logra-
douro do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo. Também se 

deu continuidade ao “Programa Cantinas Sociais”, coordena-
ção do “Programa Operacional Apoio às Pessoas Mais Caren-

ciadas”, em parceria com os Municípios de Cantanhede e Mira 
e as IPSS “Associação Progresso e Vida” da Tocha e “Funda-
ção 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, designada-
mente para o 6º ano de funcionamento da UCCI (Unidade de 
Cuidados Continuados Integrados) de Longa Duração, e orga-

nização do II Seminário intitulado “Literacia em Saúde – Qua-
lidade e segurança nos cuidados”. Também para o setor agrí-

cola vai o destaque para as candidaturas “VITIS” (Regime de 
Apoio à Reestruturação e Reconversão da Vinha) e ao 

“PDR2020” (Programa de Desenvolvimento Rural).  
De salientar que os apoios financeiros (acordos de coopera-

ção e comparticipações familiares) estão desfasados do custo 

real por utente e encargos com pessoal resultantes da atuali-
zação do salário mínimo nacional sem contrapartidas financei-

ras refletidas nas Respostas Sociais (acordos de cooperação). 
Os totais relativos a gastos e rendimentos superaram os 

3,2 milhões de euros, sendo o resultado líquido do período 

bastante negativo. 
A Assembleia Geral aprovou por unanimidade o Relatório e 

a Conta de Gerência, e a transferência do resultado líquido 
para resultados transitados. 

 


