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O PROVEDOR

Corrida de Touros
de Beneficência a
favor da Santa Casa
[ Págs. 6 e 7 ]

Destaque

Mário Augusto C. Henriques Rebelo

Editorial

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SA NTARÉM

No passado dia 15 de Julho foi inaugurado o “Centro de Dia”, mais uma resposta
social de qualidade na Cidade de Santarém.
A inauguração contou com a presença de Sua Excelência a Secretária de Estado
Adjunta e da Reabilitação Idália Moniz, da Governadora Civil do Distrito de Santarém Sónia Sanfona, do vereador da Câmara Municipal de Santarém Vitor Gaspar,
do Senhor Padre Aníbal, em representação do Senhor Bispo de Santarém, do
Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Sardoal Anacleto da Silva Batista, em
representação do Secretariado Nacional e do Regional de Santarém da União das
Misericórdias, de Autoridades Regionais e Locais, Mesários, Irmãos, Voluntários e
colaboradores da Santa Casa da Misericórdia, que puderam com a sua presença
testemunhar este acto, a quem agradecemos com o nosso Bem-haja.

NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE PROMOTOR DISTRITAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Com um investimento de cerca de 332 mil euros comparticipado em 124 mil
O Coronel António Manuel Garcia Correia tomou
posse, a 16 de Setembro passado, do cargo de Prode Equipamentos Sociais, as novas inst alações do Centro de Dia localizam-se no
motor Distrital das Pessoas com Deficiência, a convir/c do conhecido edifício do Lar dos Rapazes, sito na rua Elias Garcia. Com a inau- te da Senhora Governadora Civil de Santarém.
guração do espaço o Centro de Dia passa a acolher seis dezenas de utentes graO Coronel Garcia Correia é o primeiro Promotor Disças à assinat ura do novo Acordo celebrado na mesma ocasião com o Centro
trital e será a voz das pessoas com deficiências, junto
Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo.
das Instituições do distrito de Santarém, conforme
O Centro de Dia dispõe de uma sala de convívio, biblioteca, dois gabinetes de despacho de nomeação assinado pela Senhora
Governadora Sónia Sanfona e homologado pela
trabalho, gabinete de enfermagem, gabinete da responsável, instalações sanitáSecretária de Estado Adjunta e da Reabilitação, Idália
rias, refeitório, cozinha, bar e espaço de cabeleireira.
Moniz que presidiu à cerimónia da tomada de posse.
euros pela Segurança Social através do PARES, Programa de Alargamento da Rede

Aproveito para agradecer a presença de Todos os que participaram na corrida Congratulamo-nos com a nomeação do Senhor Prede touros e fados, que se realizou no passado dia 18 de Setembro, e cuja receita sidente da Assembleia-geral da Santa Casa da Miserise destinou à nossa Santa Casa, pois a Vossa generosidade e presença permitiu córdia de Santarém, Senhor Coronel António Manuel
manter viva a chama que nos dá alento para prosseguir o nosso trabalho em prol Garcia Correia, para tão importante cargo, desejando
os melhores êxitos no desempenho das suas novas
daqueles que de nós mais necessitam.
funções.
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Um novo ciclo se inicia, após as férias: as
crianças começam a actividade escolar, os
pais e avós voltam aos empregos e às actividades familiares; há que rever horários,
pensar nas inscrições nas diferentes actividades lúdicas, artísticas e sociais…
É, portanto, também altura de repensarmos
o que vamos fazer pela melhoria das condições de vida da comunidade onde estamos
inseridos, ou seja, pensar no que vamos
fazer pelos outros. Por aqueles que não têm
vez nem voz. E há muito por onde começar:
na mudança das roupas de Verão para as de
Inverno, aproveitar para oferecer os excedentes àqueles que pouco ou nada têm;
arranjar uma vaga, nos tempos livres de que
dispomos, para apoiar os que precisam;
visitar os idosos que na sua solidão forçada,
agradecem quem os oiça, quem lhes leve
uma palavra amiga; ler uma hist ória divertida, a quem já não consegue ler… Resumindo: participar na sociedade, exercendo o
nosso direito de cidadania activa, trazendo
uma mais valia à vida de quem um simples
sorriso e um carinho podem ser um reconforto enorme.

O VOLUNTARIADO
E OS IDOSOS

[ Emília Daniel Leitão ]

A solidariedade social resulta da comunhão
de atitudes e sentimentos que se encaminham para contribuir para uma sociedade
mais justa e igualitária. É um compromisso
para com aqueles que não têm vez, nem
voz, seja qual for o situação a que isso se
reporte… É sentir, dentro de nós que podemos estar mais próximos daqueles que
constituem as franjas desfavorecidas da
sociedade, com uma atitude que pode fazer
a diferença, que pode introduzir melhorias
no seu nível de vida, quer seja do foro familiar, económico, educacional, social ou até e
tão somente, do campo dos afectos.
Temos que saber ouvir e ver as necessidades dos outros, não importa quem eles
sejam. Se não dermos incondicionalmente,
não conseguimos receber (Scherer, C.).
Este passo pode ser dado por qualquer
pessoa, a qualquer hora e em qualquer
situação. Usa a tua generosidade, pois és
parte de um todo que se tornará melhor,
com a tua intervenção. Sê generoso! Vem
saber do que mais necessitamos. Colabora
e receberás de volta um mundo melhor.

[ Cremilda Salvador ]
No momento em que os "media" tanto
falam no abandono e nos maus tratos aos
idosos, actos repugnantes e impróprios do
ser humano, justo é ter uma palavra de
apreço e gratidão para com os voluntários
da Santa Casa da Misericórdia; alguns já de
há anos, outros mais recentes, mas todos
comungando do mesmo espírito de solidariedade para com os mais frágeis e carentes.
Os nossos voluntários desdobram-se no
apoio ao domicílio, no Centro de Dia, Lar de
Acamados e Lar de Idosos; desde ajudar a
dar as refeições, a contar estórias, ler poesia,
orar, até cantar e dançar ou simplesmente
conversar ou ouvir histórias de vidas, eles
são um exemplo de cidadania.
Quando entram nas salas da Santa Casa é
uma lufada de ar fresco, a Vida exterior
que chega até eles e a retribuição é sempre
gratificante: o olhar, o sorriso, o beijinho
atirado ou na mão, é a ternura dos Avós
que se dá a quem lhes faz um afago. Esta
troca de afectos lava a alma e aconchega o
coração.

TIRAGEM
550 ex.
PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA
D .R. Nº 46 - 1ª SÉRIE - D.L. Nº 119/83, 25-2

Parafraseando o Cristo: "Sem caridade não
há salvação"
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Recursos Humanos
na Santa Casa

[ Natália Godinho ]

(De 1 de Abril a 30 de Junho)

representa uma oportunidade de concretização do Acordo
de Inserção.

A Santa Casa da Misericórdia de Santarém, conta actualm ente com 218 colaboradores, distribuídos da seguinte forma:
182 – Com Contrato de Trabalho;
018 – Com Contrato Emprego Inserção ou Contrato Emrego Inserção +;
009 – Com Contrato de Prestação de Serviços;
009 – Estagiários.

Inseriu ainda 5 estagiários, 2 ao abrigo do Programa INOV
Social (1) Jurista e (1) Engenheiro Civil, e (3) Enfermeiras ao
abrigo do Programa de Estágios Profissionais, que actualmente se encontram suspensos por indicação do IEFP.
A Medida INOV-SOCIAL e a Medida Estágios Profissionais
visam a inserção de jovens com qualificação superior , à procura de primeiro ou novo emprego, com idade até 35 anos,
inclusive, à data de início do estágio.
No mesmo período, saíram da Instituição 7 colaboradores:
(2) Enferm eiros por motivo de reforma, (1) Técnica de Recursos Humanos e (1) Socióloga cujos contratos caducaram, (2)
Ajudantes de Lar que denunciaram o seu contrato e (1)
Motorista que abandonou o seu posto de trabalho.

No período de 1 de Abril a 30 de Junho de 2010, a SCMS
contratou a termo certo 5 colaboradores, com as seguintes
categorias profissionais: (1) Enfermeiro, (1) Motorista de Pesados de Passageiros e (3) Trabalhadoras de Serviços Gerais.
Inseriu também , 15 colaboradores através dos Contratos
Inserção Emprego e Contratos Inserção Emprego +, apoiados pelo IEFP: (1) Ajudante de Cozinheira, (7) Trabalhadoras
de Serviços Gerais e (7) prestadoras de cuidados directos aos
utentes. Estes contratos visam promover a melhoria das
competências sócio-profissionais dos beneficiários do R endimento Social de Inserção e dos desem pregados, proporcionando-lhes uma aproximação ao mercado de trabalho. Trata
-se de uma actividade de cariz social, que permite o reforço
das equipas de trabalho da Instituição e ao mesmo tempo,

Relativamente aos Contratos Inserção Em prego e Contratos
Inserção Emprego +, saíram 8 colaboradoras, sendo que só
(2) terminaram o contrato.
Também neste período finalizaram o seu estágio profissional,
(1) Enferm eiro, com quem foi estabelecido contrato de trabalho, e (1) Animador Cultural, cuja opção Institucional foi a
de desvinculação.

A Misericórdia de Santarém
concluiu mais um Projecto
Europeu
De 7 a 11 de Julho de 2010 a Santa Casa da Misericórdia de Santarém foi a anfitriã do último Encontro Transnacional do Projecto
“Open the Window on the World”, realizado no âmbito do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida (Grundtvig), e que
teve como objectivo a criação de um manual na área das TIC:
“Como utilizar o Computador e a Internet”, especificamente concebido para a auto-aprendizagem da população sénior.
No referido Encontro, marcaram presença as várias entidades
parceiras que integraram, ao longo dos últimos 2 anos, o projecto: Educational Centre Taurus (Polónia – entidade coordenadora), Denizli Public Education and Evening Art School (Turquia),
4PEOPLE Civic Association (República Checa), Cooperativa Agorà
a.r.l (Itália).
Da ordem de trabalhos estabelecida para o encontro, podemos
salientar a apresentação da versão final do Manual “Como utilizar
o Computador e a Internet” (em suporte de papel e em formato
digital), nas línguas de origem dos parceiros envolvidos.
Para além das reuniões de trabalho foi ainda efectuado um programa cultural, como é hábito em encontros desta natureza, de
forma a apresentar a Instituição aos visitantes, e dar-lhes a
conhecer um pouco da nossa cultura e património locais.
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O dia-a-dia na
lavandaria da
Santa Casa

NOTÍCIAS
BREVES
[ Arlete Ferreira ]

O dia começa pelas 9 horas da manhã, com uma equipa

Estiveram presentes em duas reuniões do Secretariado Regional
de Santarém da União das Misericórdias Portuguesas, o ViceProvedor Luís Valente e o Mesário José Cunha, uma que se realizou

de 7 profissionais sempre operacionais, ao ritmo das 13

em Pernes e outra na Golegã, onde foi discutida a Proposta para os

respostas sociais da instituição ás quais procura dar a

Acordos de Cooperação Atípicos – Comparticipações.

melhor resposta possível, em tempo e qualidade de servi-

No âmbito do projecto transnacional LaterLife, do qual a Santa Casa

ço.

da Misericórdia de Santarém (SCMS) é parceira, o psicólogo e cola-

Este serviço recebe uma média diária de 320 kgs de roupa, pro-

borador Gonçalo Veiga do Gabinete de Formação Profissional e

venientes das diversas respostas sociais, estas roupas passam

Projectos de Inovação deslocou-se no passado dia 2 de Setembro

por vários processos: separação, lavagem, passagem a ferro,
arranjo de costura (se necessário) e distribuição aos respecti-

de 2010 até Joensuu na Finlândia, para estar presente na reunião de
parceria que ocorreu nos dias 3 e 4 do mesmo mês. Foram apresentados na reunião os resultados do trabalho desenvolvido por todos

vos sectores.

os parceiros no que concerne ao currículo de utilização da rede

Para além deste serviço especificamente de lavandaria,

social online para seniores LaterLife, e foram discutidos aspectos de

este sector presta ainda outros apoios, como:
Banco de roupa - funciona todas as 5afeiras das 9h00 ás

design e de conteúdo a constarem no website. Foram ainda agendadas as próximas actividades e pacotes de trabalho, tendo ficado
também confirmada a reunião de parceiros LaterLife em Portugal

12h30, prolongando-se pelo período da tarde até ás

nos dias 28 e 29 de Janeiro de 2011. A par da Santa Casa da Miseri-

15h30. Os utentes que procuram este serviço são encami-

córdia de Santarém, a parceria é constituída pela Meath Partnership

nhados pela Dr.ª Mafalda .

da Irlanda, a Kolping da Alemanha, a Grafex da Finlândia, a U3W da

As roupas aqui disponíveis são gentilmente oferecidas
pela comunidade em geral ( é feita uma triagem e uma
separação da roupa recebida),
Serviço de apoio a passantes- este apoio é prestado a
pessoas sejam elas re sidente s e m Santaré m ou não,
que passe m por e sta cidade por vários motivos, e que
necessitem de apoio em termos higiene e roupa. Assim
aqui podem tomar um banho e trocar de roupa. Por vezes
voltam outros dias. Estas pessoas são na sua maioria sem
abrigo, desempregados, sem família. O balneário está disponível todos os dias das 9hOO ás 12hOO.
Dentro do possível, a lavandaria colabora ainda com
outros pedidos para utentes que vão ser internados em
instituições, e necessitam de arranjar "enxoval" e para futuras mães também ( bebés).
E assim se passam os dias entre os vapores dos ferros, o
rodar dos tambores das máquinas de lavar, os alguidares
de roupa para estender e os "carrinhos carregados" á espera
do Sr. Fernando que os leve ao seu destino.
A Equipa da lavandaria da Santa Casa da Misericórdia de
Santarém é formada pela Arlete, Ernestina, Lívia, MaJosé
Dinis, Ma José Arrais, Dionísia, e Maria das Dores.

Polónia, e a AFOL Sud Milano da Itália.

5

ADMISSÃO EM LAR DE IDOSOS E LAR DE
GRANDES DEPENDENTES
[ Cláudia Redol ]
Segundo o Regulamento interno, definido para as respostas

çõ es , s e en co ntrem em situa ção so cial g rav e e n ão

sociais de internamento da Santa Casa da Misericórdia de Santa-

s e encontre outra alternativa.

rém, são condições de admissão no Lar de Idosos e Lar de Grandes Dependentes:

Estando ainda definidos alguns critérios de priorização a referir:
a.

Pessoas em risco, vitimas de violência ou a viver em

1.

Ser vontade expressa do utente a sua vinda para o Lar;

habitação degradada;

2.

Residir no Concelho de Santarém;

b.

Pessoas isoladas, sem família e sem apoio alternativo;

3.

Ter mais de 65 anos de idade;

c.

Dificuldade de organização no quotidiano;

4.

Não existir outra alternativa que possa evitar o afasta-

d.

Desagregação familiar ou incapacidade da família

mento do seu meio familiar;
5.

para responder às necessidades básicas;

Não sofrer de doença infecto-contagiosa , deficiên cia

e.

Precariedade económica.

mental ou comportamentos que, possam pôr em causa

6.

7.

ou em risco o bem-estar dos outros utentes;

Podem ainda ser admitidos idosos, temporariamente, para apoio

Necessitar da prestação de cuidados que assegurem a

às famílias em situações de doença, acidente, ausência temporá-

satisfação das necessidades básicas e/ ou apoio na exe-

ria, férias, sendo que estas situações não estão contempladas

cução das actividades da vida diária.

pelo acordo estabelecido com a Segurança Social, sendo pago o

Excepcionalmente, pod em ser admitido s utentes

custo real do utente.

que, embo ra não reunindo a lg umas d es ta s

co ndi-

VOTO DE PESAR
Faleceu no passado dia 1 de Setembro o Dr.
José Guilherme Coelho dos Reis.
O Dr. José Guilherme Coelho dos Reis foi
Irmão da Misericórdia desde 27 de Dezembro
de 1963 e fez parte dos Órgãos Sociais da
Santa Casa como Secretário da Assembleia
Geral durante três mandatos 1992-94, 199597 e 1998-2000.
À família enlutada expressamos, com a mais
profunda tristeza, o nosso voto de pesar.

O mundo só pode ser
melhor do que até aqui,
quando consigas fazer
mais p'los outros que por
ti!
António Aleixo
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A Vitória da Solidariedade e do “Querer”
[ Casimiro Santos ]

Foi isso mesmo.
Foi um êxito. Uma vitória do “Querer” e do Acreditar contra
a descrença e passividade de alguns pessimistas.
Acreditámos que o espírito do amor ao nosso semelhante,
está bem vivo. Basta para tanto despertá-lo para as causas
humanitárias, que ajudam a minorar as inúmeras dificuldades
que afligem uma cada vez maior percentagem de cidadãos
portugueses.
É verdade.
Infelizmente as dificuldades aumentam para a generalidade
dos portugueses, as injustiças grassam sem condenação,
nomeadamente na partilha (??) dos bens comuns e privilégios
vergonhosos obtidos por alguns em caminhos enlameados; a
indiferença parece ser quase uma constante, mas a revolta
interior instala-se, a dor e a fome crescem, a insegurança e o
medo do dia do amanhã são pesadelos inseparáveis dos mais
desprotegidos, que infelizmente não vislumbram num futuro
próximo qualquer situação de melhoria.
Aos muitos e já antigos carenciados, junta-se agora uma
nova onda crescente dos actuais forçados à situação de pobreza.
A nossa Misericórdia, a exemplo de outras, reconhece a
necessidade imperiosa de criar novas fontes de receitas, que
possam fazer face a este novo flagelo de fome, miséria e desintegração do tecido familiar.
É neste contexto, que surge o espectáculo de toiros e fados,
realizado no passado dia 18 de Setembro, montado pela
empresa “Aplaudir” concessionária da Praça de Toiros
“Celestino Graça”, com carácter de beneficência a favor da nossa Santa Casa.
Analisados os resultados obtidos no ano anterior
(negativos) em espectáculo realizado com a mesma finalidade,
tornava-se imperioso que a Mesa Administrativa tivesse uma
actuação diferente..
Sairmos de uma situação apenas passiva, aguardando o
recolher da eventual receita e partirmos confiantes para uma
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variadíssimos e insistentes
telefonemas a relembrar
quanto importante era para
a Misericórdia a venda de
bilhetes.
Apelámos a um dos
mais nobres sentimentos do
homem - a solidariedade
humana.
...
18 de Setembro - Praça
de Toiros “Celestino Graça” Santarém - 22 horas
A noite está calma. Muito agradável. Não há vento.
Nem ameaça de chuva. A
temperatura convida ao ar
livre.
Cavalos, toureiros, campinos e forcados, estendemse pela arena, passeando os
seus magníficos trajes. A
música marca o ritmo que contagia o
público.
Está criado o cenário magnífico, de
luz, cor e movimento, digno do melhor
imaginário.
O espectáculo dos toiros decorre em
ambiente festivo e com qualidade
(opinião de vários críticos conhecedores
desta arte).
Intervalo. À luz das velas escuta-se o
fado num ambiente de agradável intimidade. Vozes quentes, com garra, magníficas.
Foi uma noite muitíssimo agradável
merecedora da aceitação generalizada
dos milhares de espectadores presentes.
acção pro-activa, junto dos vários agentes
comerciais de grande, média e pequena
dimensão, Bancos, Seguradoras, grandes
superfícies, instituições políticas, culturais,
casas agrícolas e ainda junto do cidadão
comum, sem esquecer o recurso a todos
os Irmãos da Santa Casa.
Nesta nossa caminhada, procurámos
assim sensibilizar, todos estes convidados
a reconhecer a nossa intenção.
Fizemo-lo através de várias cartascircular.
Por vários contactos directos. Por

O objectivo a que nos propusemos, foi
agradavelmente atingido e ultrapassado,
graças a um vastíssimo leque de boas
vontades e presenças.
Mas acreditamos que teria muito
maior expressão com a presença e o
empenho mais entusiasta de TODOS OS
IRMÃOS.
Desde logo destacamos a montagem
deste evento pela empresa “Aplaudir” de
João Pedro Bolota passando pelas participações graciosas, entre outras, dos forcados, fadistas, da equipa médica de apoio à
praça, e a custos reduzidos dos cavaleiros
e restantes artistas, assim como outros

tantos que no anonimato se empenharam
igualmente neste propósito, e terminando naqueles que com a sua presença, não
só, ajudaram a dignificar o espectáculo,
mas também por inerência contribuíram
para que os resultados finais, tivessem
expressão positiva.
A Santa Casa da Misericórdia envolve
todos estes benfeitores, agentes valiosos
e indispensáveis em eventos desta natureza, num grande e sentido abraço de
gratidão
Obrigado. Obrigado aos homens ricos
de amor ao próximo.
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DIA VIVIDO
NO ALGARVE
[ Eusébio Jorge ]

AGRADÁVEL PASSEIO ÀS PRAIAS
FOZ DO ARELHO E S. MARTINHO DO PORTO
[ Eusébio Jorge ]
Na manhã do dia 26 de Agosto, pelas
10h30 um grupo de sete utentes do Lar de
Idosos, passou o dia nas praias de Foz do
Arelho e S. Martinho do Porto.
Viajámos numa carrinha da Misericórdia,
conduzida com segurança pela Dr.ª Carla
Ferreira, rumo à Foz do Arelho onde almoçámos ao ar livre, num espaço com mesas
e bancos de cimento, reservado aos visitantes e não só.
O almoço foi agradável para o núcleo de
utentes da Misericórdia. Seguiu-se o café,
tomado numa esplanada na zona da lagoa
que, presentemente, está mais ampla de
largura.
A praia frequentada por inúmeros
banhistas e turistas, estava pejada de gente que utilizaram viaturas diversas desde o
automóvel às motas e bicicletas, na deslocação à praia eleita. Uma enchente neste
mês das férias para a grande maioria. Quase não havia espaço dilatado para admirar
o mar e as suas ondas gigantes.

O turismo implantado na Foz do Arelho
tem nota positiva. A Dr.ª Carla, nossa
monitora e animadora, com a colaboração
activa e diligente da voluntária Ana,
mudou de zona rumo a S. Martinho do
Porto.
A praia oferecia um quadro admirável
de barracas e banhistas em férias, opção
por aquela bela zona turística. Dentro e
fora da praia o movimento era buliçoso,
para ver e contemplar.
Num curto espaço de tempo, o nevoeiro, começou a evadir a zona do areal e a
visão para o mar.
Seguiu-se o lanche numa esplanada
anexa ao areal. O tempo começava a dissipar aquela gente a gozar férias. Chegou a
nossa retirada de regresso à Misericórdia.
Admirámos o interesse constante da Dr.ª
Carla para com todos nós, os utentes do
Lar de Idosos.
Aguardamos o próximo passeio ao ar
livre com toda a expectativa.

Na terça-feira, 23 de Setembro, cerca
das 9 horas da manhã chegou à paragem ,
perto do monumento a Salgueiro Maia, o
autocarro da Rodoviária Tejo, para levar
os utentes do Lar de Idosos e Centro de
Dia para o Algarve. Paragem em Sines
onde almoçámos num parque de merendas com ares do mar.
Bebida a bica, complemento da refeição, fomos visitar as praias da cidade
algarvia, depois pela estrada marginal sul,
ver as praias de Porto Covo, Pescadores e
Lagoa de Santo André.
O sol começava a despedir-se. O autocarro possuído de conforto agradável,
iniciou a viagem de regresso a Santarém.
Período de alegria entre todos os utentes.
Cantigas populares, muita animação sob o
entusiasmo constante da animadora
Manuela Xavier e Drª Carla Ferreira que
dirigiram o grupo.
Paragem na zona de Alcácer do Sal para
lanchar numa esplanada ao ar livre, apoio
do bar-restaurante à beira da estrada.
Retomado o regresso a Santarém, por
estrada longa ladeada de pinheiros mansos, vários eucaliptos e sobreiros, chegámos à capital do Ribatejo sem problemas
a registar, após um dia de cansaço inesquecível.
E a próxima visita onde será?
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PASSEIOS

[ Carla Ferreira ]

Durante os meses de Junho e Julho
fomos: ás piscinas do Complexo
Aquático de Santarém, ao Jardim das
Portas do Sol e ao Jardim da Liberdade.

FESTAS DE S. PEDRO
(29 de Junho)

Em Agosto e Setembro fomos até à
Barragem de Alpiarça; a Constância;
ao espaço EquusPolis na Golegã, ás
praias de Foz d’Arelho e São Martinho
do Porto; e ao Santuário de Fátima.
O verão convida ao passeio e ao desfrute do ar livre. E nós não desperdiçamos a oportunidade de usufruir do
sol e do calor.
Neste sentido, durante estes meses
foram vários os passeios com os utentes do Lar de Idosos e Lar de Grandes
Dependentes, de modo a proporcionar-lhes a oportunidade de mudar de
ares, de ver e apreciar outros ambientes, conhecerem novos locais e apreciarem as nossas praias.

A par dos passeios referidos anteriormente participamos ainda nos
“Passeios dos Avós” em parceria com
a Câmara Municipal de Santarém,
nestes os destinos foram Figueiró dos
Vinhos e Sines.

Sendo a nossa população alvo, um
grupo muito extenso e diversificado
tivemos que realizar os passeios
faseadamente com diferentes grupos.

Dá de Ti
Dá de ti!
Quanto puderes!...
O talento,
A energia,
O coração…
Dá de ti:
Para os Homens e as Mulheres,
Como as árvores dão…
Não somente o sapato, que não queres
E a capa que não usas no Verão.
Dá sem ser notado,
Sem que ninguém te diga OBRIGADO!
E te deva dinheiro ou gratidão.
E, com espanto, notarás um dia,
Que vieste fazendo economia
De talento,
De energia
E coração

Autor Desconhecido

No passado dia 29 de Junho, as respostas sociais de Lar de Idosos e
Grandes Dependentes, comemoraram o Dia de São Pedro.
A festa realizou-se nos claustros da
instituição, espaço que foi decorado
com manjericos, fitas e balões, alusivos aos santos populares.
A festa iniciou com um almoço,
seguindo-se uma tarde musical com
o conjunto “Os Amigos da Paródia”.Foi uma tarde animada até à
hora do lanche.
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OBRAS DE MISERICÓRDIA
Muito se tem escrito, nem sempre pelas
melhores razões, acerca das Obras de
Misericórdia. O facto de muita gente ter já
aflorado o tema, mas quase sempre
aquém da importância da acção caritativa
da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, leva-nos a retomar o assunto, de
uma forma despretensiosa, não exaustiva,
para podermos introduzir aqui a leitura
dos vários painéis azulejares que ornamentam o salão nobre da Irmandade da
Santa Casa vulgarmente denominado
como Sala do Definitório.
Como aparecem as Obras de Misericórdia? Que concepção temos, cada um de
nós, sobre o significado de Obra de Misericórdia?
Desde tempos imemoriais, que a humanidade dotada de livre arbítrio, toma muitas vezes, como sua linha de conduta, a
agressão, a violência, a intolerância, mas
não é menos verdade que sensibilizada
com as carências de toda a ordem do seu
semelhante, tem nutrido no seu coração
as mais notáveis virtudes, em prol dos
mais desfavorecidos.

mas também de uma meta balizadora a
que poderíamos chamar “doutrina do
purgatório”.
Esta doutrina passou assim, a fazer
parte da tradição cristã que terá também
inspirado na partilha do amor outras personagens ao longo da história da humanidade. Muitas dessas personagens estão
inscritas nas mais belas páginas de história de muitos países nomeadamente o de
Portugal, onde indiscutivelmente se
encontra o nome das nossas rainhas D.
Isabel e D. Leonor, como os casos mais
singulares desse gesto abnegado de
amor ao próximo.
E referenciamos em particular estas
duas rainhas pela sua especial intervenção caritativa em Santarém: a primeira
pela fundação do Hospital dos Inocentes
em 1321; a segunda pelo “arrojado e caritativo pensamento” da fundação das
Misericórdias.

Estas públicas virtudes têm sido objecto de imensos estudos teológicos não
tendo os poetas, pintores, letrados ou
mesmo políticos, sido indiferentes a esta
questão.
Então o que é misericórdia? Nas palavras de Santo Agostinho, misericórdia é a
“virtude moral que desperta a paixão pelo
próximo e procura minimizar a sua miséria”. Este ponto de vista é também apontado por São Tomás de Aquino quando
acrescenta que misericórdia “é um produto espontâneo da caridade e, ainda que
distinguível dela(...), a mais elevada de
todas as manifestações exteriores do
valor de uma pessoa, porque situa a pessoa misericordiosa em um grau espiritual
mais elevado do que a pessoa que recebeu auxílio”. Decerto que estes dois Santos se terão inspirado em S. Mateus. Vejamos o que nos diz o Capítulo 25, versículo
34 a 36:
“34 Então dirá o Rei aos que estiverem
à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai.
Possuí por herança o reino que vos está
preparado desde a fundação do mundo;

35 porque tive fome, e me destes de
comer; tive sede, e me destes de beber;
era forasteiro, e me acolhestes;
36 estava nu, e me vestistes; adoeci, e
me visitastes; estava na prisão e fostes ver
-me.
Grosso modo poderíamos dizer que
todo o conjunto de virtudes caritativas
advém do mais puro sentimento de misericórdia para com o nosso semelhante,

Logo que foi fundada a primeira Misericórdia do reino, a de Lisboa, foi necessário estabelecer parâmetros da sua missão
e regulamentar a sua esfera de acção, o
mesmo é dizer, “estabelecer um compromisso”. O primitivo Compromisso da
Misericórdia de Lisboa de 1498, desaparecido, mas do qual se conhece uma cópia,
parece ser o primeiro documento, que,
com alguma autenticidade, nos mostra o
projecto das Obras de Misericórdia na
intervenção social, moral e espiritual em
Portugal.
Durante décadas, acreditou-se que a
cópia mais correcta desse primitivo documento, era um velho pergaminho da
Misericórdia do Porto, transmitido a partir
de 1499 “a todas as irmandades que se
viessem a edificar nas principais cidades
do reino”1 , do qual já existiria em 1516
uma reforma desse regulamento. No
entanto, verificou-se ser esta cópia e a
respectiva “reforma” substancialmente
diferentes do compromisso original,
segundo nos revela Ivo Carneiro de Sousa2 , ter encontrado noutro local, um
exemplar com aquelas características.
Trata-se de um códice manuscrito que
havia pertencido ao Arquivo da Misericórdia de Coimbra, recebido pela confraria

[ António Monteiro ]

coimbrã, precisamente em 15003 . Fica
assim esclarecida a autenticidade do primitivo Compromisso da Misericórdia de
Lisboa e admitimos então o facto da
Misericórdia de Santarém, também ter
adoptado inicialmente, este regimento
como imposição régia.
No caso da Misericórdia de Santarém, o
primeiro documento de referência onde
encontramos as obras de misericórdia é o
Compromisso de 1577. Este compromisso
foi confirmado por alvará régio, assinado
pelo Cardeal D. Henrique, em 8 de Julho
desse ano, contrariando assim a tendência da maior parte das instituições congéneres de adoptarem como modelo o
Compromisso da Misericórdia de Lisboa.
O texto deste tão importante documento
foi lavrado pelos 12 definidores escalabitanos eleitos para esse mesmo ano.
E é aqui que a citação deste nosso
documento nos remete para os painéis
azulejares da Sala do Definitório.
Aquando da sua fundação em 1500, a
Irmandade da Misericórdia de Santarém,
não tinha espaço próprio tendo inicialmente ocupado uma das alas do Hospital
de Jesus Cristo. É sabido, que foi por
especial empenho da Rainha D. Catarina,
avó de D. Sebastião, que se iniciaram as
obras de construção de um templo próprio para a Irmandade da Santa Casa. As
obras da igreja e respectivos anexos
decorreram entre 1559 até ao início do
século XVII tendo a Irmandade efectuado
a mudança para o novo espaço pelo ano
de 1616.
A Sala do Definitório surge da compra,
que a Mesa de D. Fernando de Mascarenhas, fizera por 6.000 reais a Simão Rodrigues em 24 de Abril de 1566 de uns pardieiros “que confinavam com um pequeno quintal que ficava entre eles e a igreja”4 , quintal esse, onde se construíram
umas “lojas” que dão acesso à igreja, ao
Cartório e à escadaria que faz comunicação com o coro alto da igreja. Sabemos
ainda que as obras de construção da
escadaria foram ajustadas com o mestre
pedreiro Luís Rodrigues em 3 de Maio de
1617.
É pois, muito natural que se trate de
uma planta da época, o documento abaixo apresentado na qual se vê claramente
que o objectivo do projecto é a passagem
de acesso ao coro da igreja, passar a fazer
-se pela parte lateral, posto que até 1617
esse acesso era feito no interior da mesma por uma escada em caracol, a qual
“obstruía gravemente a igreja e não correspondia ao aparato e decoro necessário
ao templo”
Como no ano de 1675-76 é feita a
construção da casa onde hoje está sedea-
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do o Arquivo Histórico da Santa Casa, é
fácil entendermos que o espaço designado como Sala do Definitório já estivesse
construído e em pleno uso como Cartório
pelo ano de 1621, pois é nesta data que
assistimos ao erguer da janela de sacada
de ângulo tardo-renancentista como nos
diz o Prof. Dr. Joaquim Veríssimo Serrão.
Mas debrucemo-nos agora sobre o
conjunto azulejar da Sala das Sessões.

Documento DSC-0860
(projecto de alteração ao edifício do Definitório)

Quando em 2007 fomos contactados
pela Exmª Drª Maria do Rosário Salema C.
Correia de Carvalho a propósito do seu
Mestrado em Arte, Património e Restauro,
e a quem aproveitamos para renovar os
nossos agradecimentos por toda a informação partilhada e formulamos votos de
grande sucesso na sua carreira, estávamos longe de saber a importância que
tinha, no contexto nacional, o fabuloso

conjunto de azulejos da sala das sessões
da Misericórdia de Santarém. Tanto quanto conseguiu apurar (e nos conseguiu
transmitir), das perto de quatrocentas
Misericórdias espalhadas pelo nosso país,
apenas dezasseis têm motivos azulejares
dedicados à temática das Obras de Misericórdia, quer nos seus salões nobres, quer
nas igrejas das suas próprias irmandades;
no entanto, revela-se surpreendente o
número de instituições onde se pode
encontrar este tipo de representações
apenas nas Salas de Definitório : Misericórdia de Abrantes, antiga Misericórdia de
Estremoz e Santarém.
O conjunto de silhar de azulejos exposto na Sala do Definitório é constituído por
quatro grandes painéis tendo como altura 1,41 m e largura variável entre os 5 e os
7 metros. Nestes estão integrados em oito
lindíssimos medalhões, as Sete Obras de
Misericórdia Corporais. Tendo como certo
que enterrar os defuntos é sempre a última das obras de misericórdia, então a
leitura dos painéis deve fazer-se da direita
para a esquerda: Cobrir os nus; Dar pousada aos peregrinos e pobres; Dar de
comer aos famintos; Dar de beber a quem
tem sede; Visitar os presos; Curar os enfermos; Remir os cativos e Enterrar os defuntos. Temos então oito cartelas quando na
verdade são sete as Obras de Misericórdia
Corporais, tendo-se verificado um desdobramento da primeira obra, porquanto a

DIA MUNDIAL
DO PATRIMÓNIO
DAS MISERICÓRDIAS
No dia 1 de Julho, considerado Dia Mundial do Património das
Misericórdias, a Mesária Emília Daniel Leitão, participou, em
nome da SCMS, numa reunião da União das Misericórdias Portuguesas (UMP), que se realizou no Auditório Calado da Maia. O
objectivo foi reflectir sobre o trabalho desenvolvido e ao mesmo
tempo definir e promover novas estratégias para o futuro. O
encontrou visou apresentar o trabalho realizado e em curso, por
várias Misericórdias, colocar à reflexão a dinâmica do Gabinete
do Património Cultural da UMP e por último aprovar medidas
que permitam avançar com um programa coerente e determinado. Como conclusão, ficou a ideia de se apresentar uma candidatura à UNESCO, no sentido de que as Misericórdias sejam
consideradas Património Mundial da Humanidade, dado o seu
papel no mundo, desde que a Rainha D. Leonor as fundou, sob a
égide de Nossa Senhora das Misericórdias, sendo uma tradição
social portuguesa que se espalhou pelo mundo; dada a sua longevidade e os benefícios que delas advêm, continuando a trabalhar em prol dos mais necessitados. Ficou também decidido
procurar que a comunidade participe como agente da divulgação e conhecimento do património, mobilizando-se como
voluntários para as igrejas e museus. Foi ainda oferecido o livro:
“Retábulos das Misericórdias Portuguesas” de Francisco Lameiro.
Resultante da necessidade de se uniformizar a gestão dos
documentos, foi distribuído o Manual para Arquivos Administrativos e Gestão Documental, oferecido pela SCM de Lisboa.

especificidade das missões “no terreno”
era diferente. Estes medalhões descrevem
uma perfeita circunferência de 73 centímetros constituída por folhagem verde
azeitona entrelaçada. No seu interior, as
cenas são representadas em tons de azul
e branco, fazendo jus às características do
período barroco, contudo, o painel revestido com ornatos de floragem de colorações verdes e roxas se integra já num
estilo mais neoclássico.
Este conjunto encontra-se atribuído ao
pintor Francisco Jorge da Costa5 , datado
como tendo sido realizado na última
década de setecentos, todavia, apesar dos
esforços de alguns investigadores, não foi
encontrado até ao momento, nos Livros
de Receita e Despesas da Misericórdia,
qualquer nota sobre a encomenda ou
pagamento destes azulejos.
______________
1 Artur

Magalh ães Bastos, História d a Sant a Casa da
Misericórdia do Porto,
Ivo Carneiro de So usa, em “O Compromisso primitivo das Misericórdias portuguesas 1498-1500,
2

Biblioteca Geral da Faculdade de Coimbr a-BGUC,
Ms.3124 Livro de tod allas liberdades da san cta c onfraria da misericor ia de co jmbra),
3

Bole tim
Info rmativo
da
SCMS,
n º11,
“A Igreja d a Misericór dia, Mário de Sous a Cardoso.
4

5

José MECO, O Azulejo em Portug al.
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18º Aniversário
do Lar de Acamados

[ Carla Ferreira | Cláudia Redol ]

tocando musicas populares, de seguida a D.
Helena Cunha e a Eng.ª Emilia Leitão que
declamaram algumas histórias.
Também as crianças da creche não quiseram deixar de dar um miminho aos avos,
cantando duas músicas, a tarde terminou
com o grupo “Os amigos da Paródia” e os
parabéns a você. Para o futuro, fica o desejo
No dia 20 de Setembro de 2010, o Lar de

de que a caminhada continue com a mes-

diferenças.

Idosos atingiu a maioridade, celebrando os

ma alegria e que continuemos a trabalhar

Durante o evento a mesa administrativa

seus 18 anos de vida. O dia foi intenso,

para que cada vez mais sejamos uma famí-

homenageou o Padre Aníbal Vieira pelo

começando com a eucaristia as 11:30h, na

lia que se respeita nas semelhanças e nas

serviço prestado a esta Instituição, e como

qual nos despedimos do nosso Capelão

manifestamos na eucaristia, desejamos-lhe

Padre Aníbal Vieira, que irá para outra

que de coração aberto, seja capaz de acei-

comunidade

um

tar os novos desafios que lhe propõe o

almoço nos claustros da Instituição e uma

caminho do Evangelho, e que o Espírito

tarde de animação, preenchida com a parti-

Santo o conforte e fortaleça nas tribulações,

cipação de vários artistas: primeiramente os

e rejubile com as conquistas desta nova

voluntários, Odete Cotrim (funcionária de

etapa. Com a certeza de que terá sempre

LGD) e o Sr. José Joaquim, cantando e

um lugar no coração da cada um de nós.

paroquial.

Seguiu-se

I CICLO DE ÓRGÃO DE SANTARÉM | CONFERÊNCIA MUSICAL | IGREJA DA MISERICÓRDIA
Decorreu no passado dia 25 de Setembro pelas 16h00 a Conferência Musical com o Mestre
organeiro Dinarte Machado tendo como objectivo a pré-inauguração do I Ciclo de Órgão de
Santarém.
Ao longo de uma hora, Mestre Dinarte Machado, numa linguagem acessível, fez uma contextualização histórica do órgão em Portugal, abordou as características dos diferentes modelos
e diferentes organeiros e finalm ente mostrou as linhas de separação entre a organaria ibérica
e a portuguesa.

Notícias da UTIS
Tendo-se despedido oficialmente do
ano lectivo 2009/2010 a 30 de Junho passado, a Universidade da Terceira Idade de
Santarém – UTIS, terminou “em grande”
com uma cerimónia solene realizada no
Teatro Sá da Bandeira, e na qual participaram cerca de 200 pessoas, entre representantes das entidades parceiras, professores e alunos, à qual se seguiu um almoço
de confraternização e convívio.
Neste momento, a UTIS prepara-se para
dar as boas vindas ao novo Ano Lectivo
de 2010/2011.
O início está agendado para 18 de Outubro e serão muitos os que irão fazer parte
desta “comunidade académica”, que tem
aumentado exponencialmente desde que
foi criada em Março de 2004.

[ Cristina Jorge ]
Assim, para 2010/2011 estão inscritos
320 alunos, que poderão optar por áreas
tão diversas como as línguas e literaturas,
as ciências sociais e humanas, o desporto
e movimento, a informática e comunicação, as artes visuais e manuais, a saúde e o
ambiente, a música e o teatro, organizadas em 31 disciplinas anuais e 5 semestrais. Para além destas disciplinas, os alunos poderão ainda frequentar o Coro, o
Teatro e a Tuna.
Para que este amplo curriculum possa
concretizar-se, a UTIS conta este ano com
a valiosa cooperação de 49 colaboradores,
todos em regime de voluntariado.
Associada a esta componente formativa
(não formal, entenda-se) a UTIS tem planeadas algumas actividades sócio-

culturais das quais poderemos destacar
(porque serão as primeiras com esta
dimensão) uma visita de estudo a Londres
e Oxford e uma outra a Sevilha e Granada,
no âmbito das disciplinas de Inglês e
Espanhol, respectivamente.
É desta forma que, ano após ano a UTIS
se tem constituído como uma importante
resposta social local, para a população
com mais de 50 anos, prosseguindo assim
com os seus objectivos de actualização
cultural
e
desenvolvimento
biopsicossocial daquelas que a frequentam.
Desejo a todos os que trabalham para
que a UTIS preste um serviço de qualidade e a toda a comunidade académica, um
EXCELENTE ANO LECTIVO!

