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editorial 

Tendo como objetivo levar aos Irmãos desta Santa Casa, aos utentes, bem como à comunidade em geral, algumas das atividades mais 

relevantes levadas a cabo por esta Mesa Administrativa, mostrando um ano de trabalho em retrospectiva, constituiu a nossa pretensão 

ao publicar esta revista, paralelamente com a publicação bimensal da nossa newsletter “Ecos de Misericórdia”.  

 
Trata-se uma maneira de se avaliar o passado recente, para podermos projetar novas conquistas no futuro. É certo que a plataforma da 

página oficial desta Instituição no mundo digital, bem como o facebook, constituem veículos de comunicação privilegiados, mas sabemos 

que há ainda muitos Irmãos e utentes que não têm acesso imediato às redes sociais e não podem, desta forma, acompanhar as inúmeras 

ações que têm sido levadas a cabo. 

 
Desde já torna-se imperioso fazer dois agradecimen-

tos especiais. O primeiro vai para o Governo Regio-

nal, sobretudo através do Instituto de Solidariedade 

Social dos Açores, que se tem mostrado um parcei-

ro insubstituível e cujas parcerias são indispensáveis 

no financiamento das atividades desta Santa Casa. 

Em segundo lugar, para a Câmara Municipal da Ribei-

ra Grande, pelo seu papel incentivador e de apoio 

pontual que nos tem ajudado em diversas circuns-

tâncias. 

 
Por outro lado, esta revista tem um outro objetivo, 

que é assinalar o Dia da fundação da Santa Casa da 

Misericórdia da Ribeira Grande. Com efeito, foi a 28 

de Fevereiro de 1593, perfaz agora 424 anos, que 

esta Instituição continua com a sua missão de bem-

fazer, dedicando-se, intensamente, ao serviço dos 

mais pobres e marginalizados. 

 
Em 2016, recebemos a grata notícia de que esta 

Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande enca-

beçava a lista da Revista Sábado, publicação nacional 

de grande prestígio e expansão, como das Misericór-

dias que mais ajudam no âmbito das 387 Santas Ca-

sas da Misericórdia em todo o País.  

 
De acordo com aquela Revista, no caso dos Açores, 

as Misericórdias apoiam diariamente no total 7 686 

pessoas, com um total de 1 805 funcionários, desta-

cando-se a da Ribeira Grande com 208 colaborado-

res e apoiando 1 071 pessoas. No top 20 das Misericórdias que mais pessoas apoiam, somos a única Santa Casa da Região, surgindo a 

seguir à Ribeira Grande a de Oliveira de Azeméis, no Distrito de Aveiro. 

 
Pretendemos continuar a desenvolver uma atividade, sumamente meritória, de serviço no campo da assistência social, da educação e 

ensino, cultura e promoção da qualidade de vida, em estreita ligação com a Igreja Católica, exercendo a caridade, sobretudo através das 

14 obras de misericórdia. Ao longo dos séculos, as Misericórdias realizaram uma ação pastoral valiosa e de enorme testemunho da vita-

lidade cristã das comunidades no exercício da caridade. A misericórdia sem obras está morta e as obras dão vida à misericórdia. Por 

isso, estamos a preparar outras respostas no âmbito da saúde e do apoio às pessoas com deficiência, pois procuramos a realização da 

melhoria do bem-estar da pessoa no seu todo, prioritariamente dos mais desprotegidos.  

 
Aos trabalhadores da nossa Santa Casa, a Mesa Administrativa agradece o seu empenho e dedicação, colaborando na execução das ta-

refas que lhe estão confiadas, prestando assim um serviço social que marca a diferença e tem sido reconhecido pela comunidade, pelos 

familiares dos utentes, o que enobrece e dignifica a nossa Santa Casa da Misericórdia e lhe dá mais credibilidade e atenção. Uma palavra 

de homenagem para todos aqueles que já perfizeram 25 anos ao serviço desta Instituição, pois fazem parte dos sucessos em prol dos 

que serviços. 

 

Por fim, deixamos aqui um agradecimento aos patrocinadores desta revista, pois foi a forma de viabilizar a sua edição, divulgando o tra-

balho que esta Santa Casa fez ao longo do último ano. 

 

           A Mesa Administrativa 
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Mais de 25 Anos ao Serviço da Nossa Instituição ! 

Dídia Correia Viveiros 

 

Admitida em 01/12/1991 

Helena Margarida Silva Moniz Ponte 
 

Admitida em 01/12/1991 

OBRIGADO PELA DEDICAÇÃO ! 

Ana Isabel Medeiros P. Janeiro 

  
Admitida em 03/12/1981 

João Carlos Carvalho Borges 
 

Admitido em 01/05/1984 

Dinarte José Moniz Machado 

 

Admitido em 01/08/1988 

Ilda Medeiros Vieira 
 

Admitida em 16/09/1991 

Maria de Fátima Medeiros Oliveira 
 

Admitida em 01/07/1990 



 

jovens do centro de atividades 

ocupacionais montam espetáculo 

deslumbrante 

O espetáculo de estreia VER’UM, levado a 

cabo no Teatro Ribeiragrandense, no dia 

13 de janeiro, numa iniciativa da conheci-

da bailarina Catarina Medeiros, coadjuva-

da pelo bailarino Tiago Correia, proporci-

onou um autêntico milagre no palco da 

sala nobre de espetáculos da cidade da 

Ribeira Grande. 

 
Tratou-se de uma aventura, cujo êxito 

veio confirmar o talento daqueles 2 exce-

lentes bailarinos micaelenses de dança 

contemporânea. Tal proeza advém do 

fato dos figurantes serem nem mais nem 

menos utentes do CAO (Centro de Ativi-

dades Ocupacionais), da Santa Casa da 

Misericórdia da Ribeira Grande. 

 
Nesta perspetiva, no início do passado 

mês de outubro DE 2015, os bailarinos 

Catarina Medeiros e Tiago Correia con-

ceberam um projeto de dança contempo-

rânea e uniram-se a um grupo de jovens 

VER’UM  

do Centro de Atividades Ocupacionais da 

Santa Casa da Misericórdia da Ribeira 

Grande e a magia começou.  

 
Os utentes Bruno Diniz, Célia Torres, 

Emanuel Pereira, Emanuel Santos, Jeremi-

as Cabral, Madalena Torres, Tiago Pache-

co e Tiago Senra, ganharam aos poucos 

ritmo, numa tarefa pedagógica que se re-

levou de grande importância para eles. 
Durante os meses que antecederam o 

espetáculo, o grupo partilhou expressões 

artísticas, opiniões do mundo, caracterís-

ticas individuais, concluindo que cada indi-

viduo é singular e capaz por si só, mas 

existe em toda a sua plenitude, apenas 

quando inserido num todo. 

 

No final, a alegria extravasou o palco por-

que foi possível emocionar os intérpretes 

e o público, numa noite de gala para o 

CAO, num trabalho deslumbrante! 

santa casa presta apoio escolar a 

alunos de rabo de peixe 

“Trajeto Seguro” 

A Santa Casa da Misericórdia da Ribei-

ra Grande tem, ao longo dos anos, 

desenvolvido uma relação fundamental 

de proximidade com a comunidade da 

Vila de Rabo de Peixe, nomeadamen-

te, com a Escola Básica Integrada de 

Rabo de Peixe, e é onde concentra 

mais de 70% da sua ação.  

 
Lançado o desafio por parte do Con-

celho Executivo desta Escola, a parti-

cipação e envolvimento desta Santa 

Casa no Projeto "Trajeto Seguro" é 

algo indiscutível e imprescindível no 

alcance do objetivo máximo a que se 

este Projeto se propõe - o combate ao 

insucesso escolar; 

 
Através de uma ação concertada, a 

Santa Casa da Misericórdia da Ribeira 

Grande, neste Projeto, presta apoio ao 

universo escolar da Escola Luísa Cons-

tantina ao nível da Expressão Plástica 

(através dos seus animadores e ajudan-

tes de educação, experientes nesta ma-

téria) e, mais particularmente, presta 

auxílio ao nível de reforço do apoio 

educativo em contexto de sala de aula 

(através dos seus professores que pres-

tam apoio aos alunos com dificuldades 

na aquisição de aprendizagens). 

 
Presta ainda apoio no desenvolvimento 

de competências pessoais e sociais 

através da implementação de sessões 

de Cidadania, no já conhecido 

"Cantinho do Sol" (através de psicólo-

go, animadores e ajudantes de educa-

ção); 

 
Também é bom de referir, o reconhe-

cimento que tem sido referido pelos 

responsáveis da Escola, relativamente 

ao trabalho desenvolvido pela Santa 

Casa, o que só é possível pelo empe-

nho dos nossos Professores e Ajudan-

tes de Educação neste Projeto.  
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Durante o mês de Janeiro decorreu na Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande a ação de formação interna “Sinais de Alerta e Estra-

tégias de Intervenção”, dirigida aos funcionários de Atelier de Tempos Livres. 

 
Dado que o bem-estar e o futuro dos nossos utentes de todas as idades é sempre a nossa principal preocupação, assegurar a qualidade dos 

nossos serviços é também um especto de primazia. Deste modo, a formação possuiu como objetivos dotar os funcionários de ATL de 

algumas ferramentas e estratégias para a identificação e intervenção em algumas das perturbações neurodesenvolvimentais da infância. Ao 

longo da formação foram abordados variados temas e casos que foram sendo discutidos, com vista à aplicação prática dos conteúdos pro-

gramados. 

 
Importa ainda salientar que a formação possuiu uma forte componente cerebral, pelo que uma das palavas-chave foi o conceito de 

“neuroplasticidade”, a capacidade do cérebro se reorganizar, modificar e desenvolver-se em resultado da nossa experiência pessoal. Tendo 

por base esta característica, e incluindo ainda aspetos relacionados com o Neurofitness, foram exploradas práticas para tirar o mais eleva-

do partido das capacidades cerebrais e promover as hipóteses de sucesso das nossas crianças. 

 

Uma das questões levantadas ao longo da formação passou pela necessidade em identificar precocemente crianças que apresentam necessi-

dades especiais e dificuldades de aprendizagem. A intervenção mais produtiva passa pela colaboração com as famílias e escolas, evitando as 

repercussões que os problemas escolares e comportamentais poderão ter no futuro das crianças. 

“Sinais de Alerta e Estratégias 

de Intervenção” 

santa casa aposta na formação dos 

seus colaboradores 

Magia, cor, alegria e animação foram palavras 

abundantes na principal artéria da cidade, que 

acolheu mais uma vez, o cortejo carnavalesco 

de cerca de 500 crianças e jovens que frequen-

tam as diversas valências da Santa Casa da Mise-

ricórdia da Ribeira Grande. 

   

Para além disso os filmes de animação também 

contribuem muito para o enriquecimento do 

intelecto, pois permite às crianças aprenderem 

a escutar, distinguir palavras e termos utilizados, 

comunicar sobre as diversas situações vividas 

pelo personagem da história, relacionar as vi-

vências familiares com as apresentadas no filme, 

dialogar sobre os filmes, comparando vivências, 

de forma a chegar a conclusões positivas, con-

seguir transmitir comportamentos (informar, 

compartilhar, entusiasmar, repartir sucessos, 

cooperar), fazer uma reflexão analítica, esclare-

cendo dúvidas e formulando novas ideias. 

 

santa casa leva “Filmes 

de Animação” à 

principal artéria da cidade 
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participação em  desfile 

das ”Estrelas” 

Foi num ambiente de muita alegria e calor humano que a nossa Santa Casa participou, 

uma vez mais, no tradicional “Cantar às Estrelas”, promovido pela Câmara Municipal da 

Ribeira Grande. 

Com a participação de cerca de 60 elementos, o grupo da Instituição, composto por 

funcionários, pais, utentes e membros da Mesa Administrativa, desfilou pela principal 

artéria da cidade entoando a sua canção. 

Não faltaram a boa disposição e alegria, típicas desta noite tão especial. 

eucaristia e procissão em honra do 

“Senhor Santo Cristo 

dos Terceiros” 

No dia 14 de fevereiro realizou-se, co-

mo é tradição, a procissão do Senhor 

Santo Cristo dos Terceiros, que levou 

milhares de pessoas à Ribeira Grande, 

naquela que é uma penitente manifesta-

ção pública de fé quaresmal, saindo da 

igreja do antigo convento dos Frades, 

que foi transformada em Museu Vivo do 

Franciscanismo. 

  

Assim, tal como manda a tradição no I 

Domingo da Quaresma, realizou-se uma 

solene concelebração litúrgica, sob a 

presidência do Capelão da Misericórdia, 

Pe. Manuel Galvão, acolitado pelos Pes. 

Norberto Pacheco, Roberto Borges Ca-

bral e pelo Franciscano Frei Mário. Foi 

Mestre-de-cerimónias o Pe. Vítor Medei-

ros. O coro litúrgico foi constituído pe-

los grupos corais da ouvidoria, sob re-

gência de Gilberto Silva, sendo organista 

José António Garcia. 

   
Participaram nesta vetusta procissão 

muitos Romeiros da Ouvidoria da Ribei-

ra Grande, bem como representações 

bombeiros voluntários, escuteiros e da 

Escola Secundária. Outrossim, regista-

ram-se muitas promessas que ladearam 

o andor do Senhor Santo Cristo, numa 

devoção secular na cidade da Ribeira 

Grande. 

  

Presentemente, aquele templo foi trans-

formado em Museu Vivo do Franciscanis-

mo, sendo gerido pela Câmara Municipal e constitui um ponto de visita obrigató-

ria da cidade da Ribeira Grande. Nesta festa é de realçar o empenho e o entusias-

mo dos funcionários daquele Museu que se esmeraram na organização destas fes-

tividades anuais, bem como a Paróquia da Conceição e a Câmara Municipal pelo 

apoio prestado à Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande. 
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nos seus ”423 anos” 
de fundação 

Assinalando o dia da fundação da Santa Casa da Misericór-

dia da Ribeira Grande, decorreu na Capela do Senhor San-

to Cristo dos Terceiros, uma missa de ação de graças pelo 

papel interventivo da nossa instituição em prol dos mais 

fragilizados, eucaristia presidida pelo Capelão Pe. Manuel 

Galvão. 

  

Muitos foram os que acorreram ao ato litúrgico animado 

por um coro de trabalhadores desta Santa casa da Miseri-

córdia, sobretudo de funcionários do Serviço de Apoio ao 

Domicílio, sob regência de Victor Botelho. 

  

Ao longo dos séculos, as Misericórdias realizaram uma 

ação pastoral valiosa e de enorme testemunho da vitalidade 

cristã das comunidades no exercício da caridade. A miseri-

córdia sem obras está morta e as obras dão vida à miseri-

córdia. 

  
Após a eucaristia de ação de graças, foi aberta uma exposi-

ção que assinalou o dia fundacional da nossa instituição, ou 

seja 28 de Fevereiro de 1593, criada por alvará do Rei Fili-

pe I de Portugal, Filipe II de Espanha, o qual foi precedido 

da autorização episcopal, dada pelo Bispo Manuel de Gou-

veia e concedida em Angra do Heroísmo a 14 de Fevereiro 

daquele ano. 

   

A exposição denominada “Vestígios do Passado” é na 

opinião do Provedor Nelson Correia, um importante acer-

vo de documentos e peças artísticas, propriedade desta 

Santa Casa e pôde ser visitada entre as 15 e as 18 horas de 

29 de Fevereiro a 4 de Março e que deve ser apresentada à 

comunidade em geral. 

santa casa comemora aniversário  



 

união  regional das misericórdias 

dos açores reúne na sede da santa 

casa da misericórdia da ribeira 

grande  

Assembleia Geral 
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No 27 de fevereiro, reuniram, em Assem-

bleia Geral da URMA –União das Miseri-

córdias, - os representantes das Santas 

Casas de Misericórdia dos Açores, na cida-

de da Ribeira Grande, tendo as Santas 

Casas presentes manifestado a sua sauda-

ção à Misericórdia anfitriã do encontro, 

pela celebração dos seus 423 anos de fun-

dação, congratulando-se pelo evento con-

substanciado na exposição comemorativa, 

dignificada com o valioso acervo documen-

tal e patrimonial patente na mostra organi-

zada para o efeito. 

 
As Misericórdias dos Açores defenderam a 

necessidade da URMA ser uma voz ativa 

em representação das associadas, como 

interlocutora privilegiada, para articular 

com a Diocese, Governo dos Açores, au-

tarquias e outras instituições, mormente 

nos assuntos de defesa e salvaguarda do 

interesse comum. 

 
Foi entendimentos dos Provedores pre-

sentes que as Santas Casas desempenham 

uma função social de grande impacto junto 

dos mais fragilizados da sociedade, coope-

rando ativamente com o Governo dos 

Açores na promoção de relevantes ações 

de solidariedade social. 

 
No entanto, o desenvolvimento das ativi-

dades de âmbito social tem-se revelado de 

uma enorme preocupação e complexidade, 

face aos constrangimentos e aos meios 

financeiros adequados, pelo que alertaram 

o Governo Regional para a necessidade de 

se rever os financiamentos dos acordos de 

cooperação celebrados, sob pena de mui-

tas das associadas se confrontarem com 

situações de precariedade financeira imi-

nentes e gravosas. 

 

Em sessão ordinária, realizada a 21/04/2016, a 

Assembleia Geral de Irmãos aprovou, por 

unanimidade, o Relatório de Atividades e 

Conta de Gerência da Santa Casa da Miseri-

córdia da Ribeira Grande, referente ao ano de 

2015. 

 
Não obstante as dificuldades decorrentes do 

deficiente financiamento por parte da Segu-

rança Social, os Membros da Mesa da Assem-

relatório de atividades e  

de gerência  

“Aprovado por Unanimidade” 

bleia, do Conselho Fiscal e todos os Irmãos pre-

sentes congratularam-se com o trabalho desen-

volvido, fruto da correta e rigorosa gestão por 

parte da Mesa Administrativa e da colaboração 

dos funcionários da Misericórdia. 

celebrações 

”Pascais” 

utentes jovens e idosos participam 

em cerimónia de lava-pés 

À semelhança do que aconteceu o ano passado na Paroquial do Senhor Bom Jesus, de 

Rabo de Peixe, as valências da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande dinamizaram 

uma impressiva celebração pascal, desta feita na Igreja de S. Pedro da Ribeira Seca. 

 
O encontro teve início com o acolhimento dos utentes das diversas valências da Institui-

ção, espalhadas pelas zonas do concelho em que exerce a sua atividade, tendo sido a 

concelebração litúrgica alegremente animada com cânticos alusivos à época, primorosa-

mente ensaiados pelos responsáveis, com apoio de uma orquestra com vários instrumen-

tos musicais, composta pelos próprios funcionários. 

 
Os utentes e familiares puderam, assim, presenciar a encenação da passagem bíblica do 

evangelho própria da Quinta-feira Santa, preparada pelos utentes, técnicos e funcionários 

da Instituição e à emocionante representação do lavar os pés aos discípulos, tradição 

acarinhada pelos cristãos, sobretudo durante a Semana Santa e que ajuda a reviver um 

dos últimos momentos mais marcantes da vida de Jesus. 

 
O ofertório solene incidiu sobre a reflexão alusiva ao Jubileu Extraordinário da Miseri-

córdia, em que os utentes levaram em procissão até ao altar peças alusivas a cada uma 

das catorze obras da misericórdia, sendo proferido o simbolismo de cada uma dela na 

vida contemporânea. 

 

 
Dias antes, se realizara a imponente celebração da última Ceia, presidida pelo Capelão da 

Santa Casa da Misericórdia, Pe. Manuel Galvão, com os idosos do Centro de Dia, em que 

os utentes puderam preparar uma celebração solene e magnífica, tendo-se seguido um 

alegre convívio pascal na sede da Instituição, não faltando os tradicionais folares, tão ca-

raterísticos da época pascal. 
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“Dia Mundial da  

Floresta” 

santa  casa  assinala 
Todos nós sabemos que as árvores são essenciais para os seres huma-

nos e para uma infinidade de seres vivos.São produtoras de oxigénio, 

essencial para nossa existência, bem como fonte reguladora do efeito 

estufa do planeta, absorvendo uma grande parte do dióxido de carbono 

produzido. 

 
Todos os anos, a nível mundial, é assinalada essa efeméride através da 

sensibilização ambiental mediante a plantação de várias árvores isoladas 

ou através da reflorestação de determinados locais, sempre com o in-

tuito de criar uma consciência ambientalista para a sua proteção. 

 
O Centro de Educação Ambiental da Ribeira Grande não ficou indife-

rente a esse dia. Assim sendo, essa data foi relembrado através de uma 

pequena ação de sensibilização dirigida às crianças dos CATL da Santa 

Casa da Misericórdia da Ribeira Grande. 

 
Foi mencionado, durante essa sensibilização, a importância das florestas 

e dos seus recursos na vida quotidiana do ser humano, com a ajuda de 

uma pequena apresentação em PowerPoint. 

 
Em seguida as crianças pintaram um pequeno postal alusivo ao Dia da 

Floresta e, simbolicamente, pintaram as suas mãos num cartaz de forma 

a relembrar as folhagens das árvores. 

 
Tendo em conta que no dia 22 de Março comemora-se o Dia Mundial 

das Águas, foi também realçada, nessa atividade, a sua importância para 

todos os seres vivos. Assim sendo, e de maneira a ajudar a compreen-

der como esse precioso recurso chega às nossas casas, essa ação con-

tou com a presença do Engenheiro Bruno Rangel, pertencente à Câma-

ra Municipal da Ribeira Grande. 

 
Durante o período da manhã estiveram presentes os CATL de Rabo de 

Peixe (Arco-íris, Meninos do Mar e Mundo da Criança). No período da 

tarde participaram os CATL da Ribeira Grande (Beija-flor, Casa Leo e 

Centro Social e Paroquial da Ribeira Seca).  

 
No final, como lembrança, foi distribuído à cada criança um copo com 

uma pequena flor, de maneira a relembrar a primavera.  
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formação para creches e 

jardins de infância 

“Conhecer para 

Cuidar” 

A infância é uma altura determinante no que respeita ao desenvolvimento. Para garantir um bom 

futuro às nossas crianças, sinalizar e lidar de forma adequada nos possíveis quadros de implicação 

neuropsicológica tais como a Perturbação de Hiperactividade e Défice de atenção, será sempre 

uma forma de promover o bem-estar e saúde mental das nossas crianças. 

 
Neste sentido, foi organizada uma ação formação que tentou dar resposta a algumas das dificulda-

des sentidas pelos funcionários de Creche e Jardim de Infância que lidam com crianças até aos 5 

anos de idade.  

 
O mote orientador passou pelo incentivo à criação de condições favoráveis a um bom desenvolvi-
mento, nos planos físico, cognitivo, psicológico e socioemocional, enfatizando a importância que a 

felicidade e o bem-estar das nossas crianças possuem para o futuro daquela que é a nossa socieda-

de. 

 
Foram abordadas questões no âmbito da importância que as experiências precoces do bebé possu-

em para o desenvolvimento do cérebro e as implicações futuras que esse tipo de estimulação am-

biental possui para o futuro da criança.  

 
Neste sentido, salientaram-se fatores como a estimulação cognitiva inadequada, défices da nutri-

ção, pobreza e sintomas depressivos maternais enquanto alguns dos fatores de risco para a saúde 

mental das nossas crianças, apresentando-se medidas gerais e especificas para sinalizar, educar e 

intervir em algumas das perturbações neuropsicológicas mais prevalentes nesta faixa etária. 

 

A formação foi muito bem recebida pelos 65 formandos que a atenderam, sendo em clima de ca-

maradagem que demonstraram uma grande motivação para, em colaboração, continuar a educar 

crianças saudáveis e felizes. 

técnicos e utentes do centro 

familiar “estrela do mar” 

O Centro Familiar “Estrela-do-Mar” participou no desfile da Festa da Flor. A mãe natureza foi o 

tema atribuído ao desfile pela Câmara Municipal. 

Esta Santa Casa fez-se representar por um grupo de utentes e funcionários do Centro Familiar 

“Estrela-do-Mar”. As roupas e decoração do carro alegórico foram idealizadas e confecionadas por 

funcionários da Santa Casa. 

Esta representação veio ao encontro do tema proposto, abordando diferentes elementos da nature-

za de forma alegre, colorida e utilizando diferentes materiais, tendo como sub-tema a "Primavera 

em Flor”. 

“Desfile da Festa 

da Flor” 

“Tarde Escutista no Catl Meninos do Mar” 

No passado dia 22 de março, um grupo de Escuteiros do Agrupamento 900 de 

Monte Abraão veio até ao CATL “Meninos do Mar” realizar uma Atividade de Ser-

viço. 

  
O grupo teve conhecimento da nossa Instituição, mais propriamente do CDIJ 

“Porto Seguro”, através dos Jesuítas que trabalham em Rabo de Peixe, na altura do 

Verão. 

  
Desta forma, articularam a sua vinda à nossa valência aquando a sua passagem pela 

ilha de São Miguel.  

  
Uma vez que o bom tempo proporcionou, os Escuteiros presentearam as nossas 

crianças com uma tarde bastante diferente e divertida, repleta de jogos e dinâmicas 

de interação. 

  

Iniciativas destas são sempre muito apreciadas e bem-vindas. Bem hajam! 

  

escuteiros do agrupamento 900 de monte abraão - 

sintra animam tarde no catl “meninos do mar”  
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“Imagem do Senhor Santo 

Cristo dos Terceiros e à Madre 

Teresa d’Anunciada”  

revitalização do culto 

Pelo terceiro ano consecutivo, e com intuito de revitalizar a devoção ao Senhor Santo Cristo dos Terceiros e à Madre Teresa da Anunci-

ada, natural desta Ouvidoria (Paróquia da Ribeira Seca), a Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande e a Ouvidoria da Ribeira Grande, 

realizaram mais uma vez, nos dias 23 e 24 de Abril, diversos atos de culto. 
No Sábado procedeu-se à mudança da imagem do Senhor Santo Cristo dos Terceiros, da Igreja de Nossa Senhora da Guadalupe para a 

Igreja da Matriz em procissão, que juntou centenas de pessoas, seguindo-se a Eucaristia. 

O momento alto das celebrações teve lugar no Domingo pelas 18h00, com a procissão, percorrendo algumas artérias desta cidade, vol-

tando assim a devota imagem à igreja de Nossa Senhora da Guadalupe (Igreja dos Frades).  

“Feira Lar, Campo e 

Mar” 

técnicos e utentes do centro 

de dia representam santa casa 

no evento 

A Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, aproveitando as grandes festas em honra do Senhor Santo Cristo dos Mila-

gres, esteve presente na Feira de Lar, Campo e Mar, com a sua Valência do Centro de Dia, promovendo os trabalhos dos 

seus utentes, sobretudo com objetos relacionados com este secular culto religioso. 

 
Recolhendo alfaias religiosas junto dos seus utentes, foi possível arrecadar interessantes adornos, fotografias, imagens, es-

tampas, terços, medalhas, todos com a temática do centenário culto ao Senhor Santo Cristo, não faltando naquela exposição 

algumas relíquias preservadas ao longo dos séculos pelos devotos da sagrada Imagem. 

 
Por outro lado, a Instituição quis aproveitar a oportunidade para levar a cabo, neste ano do jubileu da Misericórdia, uma 

campanha de angariação de Voluntários que queiram disponibilizar algumas horas do dia para participarem nas diversas ativi-

dades sociais e filantrópicas que a Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande tem promovido, com o objetivo de concre-

tizar as 14 Obras de Misericórdia, fundamental ao cristão, pois faz parte do seu Compromisso. 
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A Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, através da sua Secção de Desporto, promo-

veu nos dias 29,30,31 de Março, e 1 de Abril, na Escola Dom Paulo José Tavares, na Vila de 

Rabo de Peixe, o seu terceiro Encontro Desportivo anual de C.A.T.L.’s (Centros de Ativida-

des de Tempos Livres). 

Este evento contou com a presença de cerca de 100 crianças, com idades compreendidas 

entre os 5 e os 11 anos, pertencentes às valências; Meninos do Mar, Arco-Íris, Mundo da 
Criança, Beija- Flor, Centro Social e Paroquial da Ribeira Seca, e Casa Leo, respetivamente 

localizadas em Rabo de Peixe e Ribeira Grande, que praticaram durante a tarde, várias moda-

lidades desportivas, como: 

Mini Basquete, Perícias e Estafetas, e principalmente Futebol, que serviram de pretexto para 

um animado torneio entre as 6 equipas presentes, que com garra e determinação lutaram 

pela melhor classificação, enquanto disfrutavam das excelentes condições do relvado sintéti-

co, e pavilhão desportivo adjacente. 

Saliente-se também o entusiasmo e empenho destas crianças, que num ambiente de camara-

dagem, desportivismo, e sã convivência, contribuíram para o fomento da prática desportiva, 

ocupação de tempos livres, e sobretudo, para a assimilação de regras e hábitos comporta-

mentais que se querem transportados para a vertente social. 

valência de promoção social pelo  

desporto promove 

  

“Encontro Desportivo”  

No passado dia 25 de abril, no âmbito das comemorações subjacentes à elevação de 

Rabo de Peixe a Vila a Valência de Animação de Rua “Espaço Extremo”, em conjunto 

com a Associação de Moradores da Alameda 25 de Abril -“Âncoras e Sereias”, marcou 

presença naquele evento por intermédio do Grupo de Castanholas do Espaço Extremo. 

O Cortejo Etnográfico organizado pela Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, que visou 

ilustrar as tradições e forças vivas daquela Vila, contou com música e animação de bandas 
filarmónicas e com as cores vibrantes e cantares ao desafio que os jovens daquela Valên-

cia envergavam durante todo o Cortejo. 

A participação deste Grupo no referido Cortejo contou com a colaboração do cantor/

músico Paulo Daniel, mais conhecido por YéYé, a quem endereçamos a nossa gratidão! 

valência de animação de rua  

“espaço extremo” participa em cortejo 

etnográfico inserido nas comemorações 

do aniversário da vila de rabo de peixe 

“Grupo de Castanholas  

anima cortejo etnográfico” 
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jovens do centro de atividades 

ocupacionais montam espetáculo 

deslumbrante 
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cantata em honra de 

 

  ”Nossa Senhora da 

Misericórdia” 

Teve lugar no passado dia 31 de Maio, a festa em honra de Nossa Senhora da 

Misericórdia, padroeira das Santas Casas da Misericórdia, devoção secular mui-

to acarinhada pelas Instituições portugueses de forma particular. “Celebrando-

se este ano o Jubileu Santo da Misericórdia, proclamado pelo Papa Francisco, 

entendeu a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Gran-

de assinalar esta festividade compromissória, retomando uma antiquíssima tra-

dição das Misericórdias” informa uma nota enviada ao Sítio Igreja Açores pela 

instituição.  

 
Assim, teve lugar na Igreja de Nossa Senhora do Guadalupe, Igreja-Mãe desta 

instituição, uma Cantata em honra de Nossa Senhora da Misericórdia, com a 

participação de vários grupos corais da Ouvidoria da Ribeira Grande.  

 
Participaram na Cantata os Grupos Corais de Santa Bárbara, Ribeirinha, Rabo 

de Peixe, da Cidade da Ribeira Grande e ainda o Grupo de Animação Litúrgica 

da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande. No final, os grupos entoaram 

o Hino do Jubileu da Misericórdia.  

 
A Misericórdia adotou, então, como símbolo identificador a imagem da Virgem 

com o manto aberto, protegendo os poderes terrenos, reis, rainhas, príncipes, 

e os poderes espirituais, Papas, cardeais, bispos, clérigos ou membros de or-

dens religiosas. Uma proteção que se estendia também a todos os necessita-

dos, crianças, pobres, doentes, presos, entre outros. 
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Mesa administrativa presente no 

“XII Congresso” da 

união das misericórdias portuguesas 

Realizou-se no passado mês de Junho, no 

Fundão, o XII Congresso da União das 

Misericórdias Portuguesas onde foi deba-

tido o futuro do idoso no país, no atual 

contexto socioeconómico, num encontro 

que registou a maior participação de sem-

pre. 

 

Foram debatidos temas como a Economia 

social como fator de desenvolvimento, de 

solidariedade e de coesão na Europa, a 

relação do envelhecimento e a política. 

 

Este congresso serviu ainda para se sobre 

refletir a sustentabilidade e inovação do 

sistema de cuidados integrados, com o 

tema Fundos comunitários, inovação e 

solidariedade. 

 

O Congresso realizou-se no Fundão, per-

mitindo que fossem celebrados os 500 

anos da Santa Casa da Misericórdia do 

Fundão, numa cerimónia presidida por 

Marcelo Rebelo de Sousa. 

cumprindo os estatutos e a 

tradição, santa casa  celebra 

eucaristia e distribuiu o  

pão de 

“Santo António” 

A Santa Casa da Misericórdia, cumprindo os seus estatutos, voltou a honrar 

a tradição, com a celebração da distribuição do pão de Santo António de 

Lisboa, uma característica da devoção àquele grande Santo português.  

 

A eucaristia solene foi celebrada pelo Capelão da Santa Casa, padre Manuel 

Galvão e abrilhantada pelo Grupo de Animação Litúrgica da Santa Casa da 

Misericórdia da Ribeira Grande, com a participação de utentes e muito po-

vo que acorreu à Igreja dos Frades da cidade da costa norte de S. Miguel.  

 

Este culto secular faz parte do Compromisso da Misericórdia da Ribeira 

Grande que, desde tempos imemoráveis, leva a cabo anualmente, indo ao 

encontro da fé muito enraizada na religiosidade popular, que ainda perdura 

com grande entusiasmo.  

  

Para tal foi benzido uma pequena imagem que ficará disponível no altar de 

Santo António de Lisboa. No final da eucaristia, foi realizada a cerimónia da 

bênção do pão de Santo António e distribuído pela população. 
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mais de 2300 crianças  

visitaram o evento  

assinalando o dia mundial da criança 

“Feira da Brincadeira” 

Foi num ambiente mágico e de muita 
alegria que durante três dias decorreu 
a 12ª edição da Feira da Brincadeira, 
sob o tema “Santa Casa no País das 
Maravilhas”.  
 
Foram recebidas de várias escolas do 
concelho da Ribeira Grande, bem co-
mo, de diversas Instituições de outros 
concelhos da ilha, cerca de 2300 crian-

ças, referenciando, ainda, um número 
extremamente significativo da comuni-
dade envolvente que, vivenciaram mo-
mentos de grande diversão e anima-
ção.  
 
O dia da inauguração oficial da Feira da 
Brincadeira foi assinalado com uma 
largada de balões que fez as delícias 
das crianças e dos adultos presentes, 

engrandecendo, por um lado, este dia 
significativo, mas, também, surgindo 
como forma de homenagear simbolica-
mente o jovem Paulo Alexandre que, 
durante muitos anos, foi utente desta 
Santa Casa.  
 
Todo o recinto da Feira despertava para 
um mundo encantado e maravilhoso, 
desde a decoração, pensada ao máximo 
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pormenor, passando pelas inúmeras 
atividades que, muito, agradaram a pe-
quenos e graúdos. 
 
A “Casa do Terror”, a “Pintura Facial”, o 
“Carrossel”, os “Pula-pula” e todas as 
outras atividades, alusivas ao próprio 
tema, foram atrações que despertaram 
grande interesse a todos os participan-
tes.  
 

O dia da criança foi marcado por um 
grande número de visitantes da comu-
nidade que, engrandeceu, de forma 
bastante expressiva, todo o recinto da 
Feira da Brincadeira, experienciando, 
pais e filhos, verdadeiros momentos de 
boa disposição, muita alegria, diversão 
e autêntica cumplicidade, despertando, 
de forma clara e evidente, a verdadeira 
criança interior que vive em cada um.  
 



 

união  regional das misericórdias 

dos açores reúne na sede da santa 

casa da misericórdia da ribeira 

grande  
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“ Santa Casa abre C.A.T.L. na  

freguesia de Calhetas” 

com apoio da câmara municipal 

da ribeira grande 

Com apoio da Câmara Municipal da Ribeira Grande, a Santa Casa da Misericórdia, estendeu a rede de CATL’s à freguesia das Calhetas 

através de um protocolo celebrado entre a autarquia, a cooperativa A Ponte Norte e a Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, 

permitindo assim alargar a oferta e abrir um polo numa freguesia que ainda não disponha de um Centro de Atividades de Tempos Li-

vres.  

O CATL das Calhetas está a funcionar na escola António Medeiros Frazão e, está concebido para uma capacidade de vinte e cinco va-

gas, que estão preenchidas quase na totalidade desde o início. 

De maneira a sensibilizar à população sobre as 

questões ambientais e assinalar o dia 5 de ju-

nho (Dia Mundial do Ambiente), foi realizado 

no passado dia 6 de junho, pelas 10h00, no Te-

atro Miramar, em Rabo de Peixe, uma ação de 

sensibilização. 

 
Esta ação de sensibilização teve como tema 

principal “O Aquecimento Global e as Altera-

ções Climáticas” e foi conduzida pelo Centro 

de Educação Ambiental da Ribeira Grande, va-

lência da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira 

Grande, em parceria com a Junta de Freguesia 

de Rabo de Peixe. 

 
Este evento contou com a participação da Dr.ª 

Laura Garcia, do Parque Natural de São Miguel, 

do Mestre Nuno Pereira, do Observatório Vul-

canológico e Geotérmico dos Açores e do 

Professor Doutor José Azevedo, da Universida-

de dos Açores. 

 

dia mundial do ambiente 

 

“Ação de Sensibilização” 

Todos os três intervenientes puderam desenvolver o tema em questão, sali-

entando a importância de defendermos o nosso planeta de forma a prote-

germos a nossa espécie. 

 
O público aderiu com satisfação e entusiamos a este evento, preenchendo o 

teatro quase por completo. 

 

No final das várias intervenções, os participantes deslocaram-se até a Rua de 

São Paulo, de maneira a poderem requalificar uma área pública existente, 

através de plantio de algumas espécies vegetais.  

Essas plantações foram efetuadas com a ajuda de um grupo de crianças per-

tencentes à Creche Estrela-do-mar, valência da Santa Casa da Misericórdia 

da Ribeira Grande. 
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A Feira Agrícola de Santana é um evento que se realiza anualmente em 

Rabo de Peixe, no último fim de semana de junho, atraindo centenas de 

visitantes de toda a ilha de São Miguel.  

 
O CEARG é uma valência da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Gran-

de e recebe diariamente crianças e jovens provenientes de CATL, escolas 

e outras instituições de toda a ilha de São Miguel, dando apoio na educa-

ção ambiental e formação cívica naquele recinto. 

 
Desta forma, durante os dias 24, 25 e 26 de junho, o CEARG abriu as suas 

portas ao público, que se acercou e aderiu com entusiamo. Durante esses 

dias de feira passaram pelo CEARG cerca de 1400 visitantes, que puderam 

observar e apreciar vários dos trabalhos realizados pelos utentes, bem 

como aprender um pouco sobre a importância de aplicar a política dos 3 

R’s (Reduzir, Reciclar e Reutilizar), promovendo-se, assim, a educação am-

biental.  

 
Os mesmos visitantes puderam, também, apreciar a sala de aquários pre-

enchida com várias espécies de peixes provenientes de muitas partes do 

globo. 
 

santa  casa  representada no evento 

através do centro de  

educação ambiental  

O Centro Social e Paroquial de São Pedro (Ribeira Seca) e a Casa 

Leo, valências da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, 

participaram, uma vez mais, em mais uma edição das Cavalhadas 

Infantis de S. Pedro, realizadas no passado dia 29 de junho. 

 
No total, o grupo contou com a presença de vinte crianças, com 

idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos. 

 
A concentração foi junto à Canada Jacinto Vendeiro, onde desfila-

ram até à Igreja de S. Pedro, para a realização do tradicional tribu-

to a S. Pedro. Depois seguiram nas viaturas até ao Museu Vivo do 

Franciscanismo, onde fizeram novo desfile até à Câmara Municipal 

da Ribeira Grande, com respetivo tributo ao seu Presidente. No 

final, as crianças receberam um lanche. 

 

Com este evento, pretendeu-se alertar os mais novos para uma 

tradição que é um dos pontos altos das festas da cidade da Ribeira 

Grande. 

centro paroquial de são pedro e casa leo  

participam no evento 

“Cavalhadas Infantis de São Pedro” 

“Feira Agrícola de  

Santana” 
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a convite da câmara municipal da ribeira 

grande 

 

colaboradores e utentes montam 

um espetáculo de emoções  

“MOSAICO”  

Um espetáculo absolutamente deslum-

brante surpreendeu a assistência que 

enchia completamente o Teatro Ribei-

ragrandense, no dia 17 de junho, com 

os funcionários e utentes da Santa Ca-

sa da Misericórdia da Ribeira Grande 

que protagonizarem um musical bem 

coordenado por Isabel Ferreira e que 

encantou pela magia das encenações, 

mas sobretudo pelas emoções de cada 

gesto ou de cada nota musical que 

uma criança ou idoso transmitia com 

uma alegria contagiante. 

 
“O desabrochar” foi tema de abertura 

do fascinante e multicolor bailado es-

colhido e protagonizado pelos utentes 

das Valências da Ludoteca e do Espaço 

Extremo, com luzes, cores e ritmos 

que contavam o florir da vida, que se 

abria com as mais belas pétalas de flo-

res que são as crianças, em movimen-

tos especiais e cheios de graciosidade, 

de onde irromperam trincadeiras rit-

madas dos “pescadores” de Rabo de 

Peixe, formando-se os bailaricos com 

os mais idosos do Centro de Dia, 

cheios de garra com o coração a 

transbordar, numa partilha vinda das 

nuvens. 

 
Vários bailados criados por várias Va-

lências, seja a da Casa Leo, com 

“Brincar e Aprender”, Mundo da Cri-

ança, com “Crescer sem pressa”, bem 

como os do Arco-íris, Beija-flor, Meni-

nos do Mar e Centro Social da Ribeira 

Seca, com “Um salto aos anos 80”. 

 
Por seu lado, a Valência “Porto Segu-

ro” proporcionou um momento deve-

ras hilariante, que arrancou sonoras e 

prolongadas gargalhadas do público 

entusiasmado presente, com o sketch 

“E se eu fosse”, com um casal de emi-

grantes acabados de chegar à Ribeira 

Grande, provindos dos Estados Uni-

dos da América, imitando os convida-

dos presentes. 

 

A Associação Âncoras e Sereias apre-

sentou o “Removimento 25, numa 

alusão à intervenção comunitária leva-

da a cabo na Alameda 25 de Abril da 

Via de Rabo de Peixe, marcando pre-

sença de forma graciosa e alegre, com 

ritmo e diversão próprios dos movi-

mentos de adolescentes ávidos em 

mostrar o fruto da aprendizagem mu-

sical. 

Mas o momento mais emocionante 

chegou com a participação dos utentes 

do Centro de Atividades Ocupacio-

nais, onde os jovens com necessidades 

e cuidados especiais deram largas e 

asas ao seu sonho e conseguiram en-

cantar com a magia do seu bailado, 

fascinando com uma bem animada e 

cadenciada dança que brotou de uma 

gigante flor com as cores do arco íris.  

 
No vídeo final “Mosaico”, que também 

deu nome ao espetáculo, foi possível 

ver a apresentação de todos os funcio-

nários e Mesários que são a força para 
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dar razão à continuidade da existência 

daquela instituição multisecular, e foi o 

mote para a dança artística dos funcio-

nários que foram exímios em coreogra-

fias vistosas e bem ensaiadas, que muito 

agradou a assistência, culminando no 

bailado do “Estandarte”, como que a 

apontar para o futuro. 

 

Foi uma noite mágica para crianças e 

graúdos que no final ovacionaram ruido-

samente os participantes, pelo magnífico 

e memorável momento de encanto, pro-

porcionado pela Santa Casa da Miseri-

córdia da Ribeira Grande, à comunidade 

ribeiragrandense. 

Fotos: Carlos Melo 
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“Projeto “ECOS” encerra  Ano 

de Atividades com Exposição” 

exposição “Ambiente e Ambientes” 

esteve patente ao público na junta de 

freguesia de ribeira Seca   

O Projeto ECOS Ribeira Seca, promovido pela Santa Casa da Misericórdia de 

Ribeira Grande em parceria com o Instituto da Segurança Social dos Açores, 

encerrou mais um ano de atividades, que decorreu de Outubro de 2015 a ju-

nho de 2016.  

 
O evento promoveu uma mostra de trabalhos manuais, registos fotográficos, e 

ainda uma pequena horta de interior. Sendo os principais objetivos do projeto 

desenvolver competências pessoais e sociais, partilhar experiências, promover 

a resolução de problemas e definição de estratégias ao nível local, considera-

mos que as dinâmicas desenvolvidas potenciaram a aquisição de um vasto leque 

de competências, refletindo-se na mudança de atitude, comportamento, moti-

vação e envolvimento no grupo.  

 
Nesta edição do ECOS, demos destaque à construção de puffs, onde recorre-

mos à reutilização de materiais, como pneus velhos, tecidos, e outros adornos 

que sem dúvida fizeram a delícia de miúdos e graúdos, uma vez que todas as 

participantes construíram os seus puffs.  

 
Além dos objetivos traçados, foi possível reforçar outros valores como a im-

portância da reciclagem e reutilização de materiais, noções básicas do conceito 

de empreendedorismo social e economia familiar sustentável, entre outros, 

todavia foi o despertar de potencialidades, a validação de competências e a 

capacitação feminina que mais marcaram a edição 2015/2016 do Projeto ECOS.  

 
Este ano o ECOS contou ainda com a presença dos mais pequenos, durante as 

interrupções letivas, no qual foram desenvolvidas atividades em família.  

 
Por fim, o grupo teceu um agradecimento muito especial à Santa Casa da Mise-

ricórdia da Ribeira Grande e ao Instituto da Segurança Social dos Açores, pro-

motores do projeto, bem como à Junta de Freguesia de Ribeira Seca, que gen-

tilmente cedeu o espaço. 

As crianças do Jardim de Infância e do C.A.T.L. da 
Casa Leo, valência da Santa Casa da Misericórdia da 
Ribeira Grande, festejaram o final deste ano letivo 

catl/ji casa leo em  

“Observação de Cetáceos” 

de uma forma muito original: foram reali-
zar um passeio de observação de cetáceos. 
 
Esta foi uma atividade planeada desde o 
início do ano letivo, e contou com o apoio 
da empresa Futurismo, que gentilmente 
ofereceu este passeio às nossas crianças; e 
também contamos com o apoio da Escola 
Profissional da Ribeira Grande, que nos 
auxiliou no transporte das crianças. 
 
Para quase todos, esta foi uma experiência 
única nas suas vidas, sendo deveras gratifi-
cante proporcionar-se este tipo de ativida-
des junto deles. 
 
Fomos privilegiados com a observação de 
muitos golfinhos, que passeavam mesmo 
junto ao barco, como que a cumprimentar-
nos…  
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santa casa acolhe filarmónica  

raínha santa isabel da freguesia 

das 12 ribeiras - ilha terceira 

“Tradições da nossa Ilha” 

O Cine-Teatro Mira-Mar de Rabo de Peixe foi pequeno para acolher a 

embaixada cultural da freguesia das Doze Ribeira, da ilha Terceira, 

com o espetáculo “Tradições da nossa Ilha”, levado à cena no passado 

dia 1 de julho. 

 
As mais de duas horas de espetáculo maravilhou todos quantos assisti-

ram à comédia e ao ato de variedades, eximiamente coreografados 

por César Toste, demonstrando o quanto a população daquela fregue-

sia é capaz de realizar com esmero e entusiasmo. 

 
A embaixada terceirense foi acolhida pelas Santas Casas da Misericór-

dia da Ribeira Grande, Maia e Nordeste, que proporcionaram o apoio 

na hospedagem dos setenta elementos do grupo, que na sua maioria, 

pela primeira vez, visitaram os pontos turísticos de maior interesse da 

ilha de S. Miguel. 

 
Este grupo é composto na sua maioria por músicos da filarmónica, 

dirigentes, familiares e amigos e cujo espetáculo foi escrito por Brito 

Fraga, executante de trompete da filarmónica, sendo o ato de varieda-

des, com letra, dança e muitas gargalhadas de autoria de António Men-

des, Fábio Ourique, José Eliseu Costa e Paula Nunes.  

 
A comédia que subiu ao palco no Mira-Mar teve como tema 

“Comissão de Festa Mão-na-Saca”, que retratou aspetos pitorescos 

das festas terceirenses, onde a tourada se mistura com uma procissão, 

arrancando sonoras e prolongadas gargalhadas da assistência.  

 
Por outro lado, “As tradições da nossa Ilha”, pretendeu constituir uma 

viagem à ilha Terceira, recordando o seu povo, a natureza, a alegria, a 

hospitalidade e a sua arreigada cultura popular. 

 
Tratou-se de um serão muito agradável que empolgou o público pre-

sente, que ovacionou os artistas, que com muito entusiasmo e entrega 

conseguiram arrebatar a assistência com prolongados aplausos. 
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com presença dos  utentes idosos das santas casas 

de ponta delgada e povoação 

“Festa em Honra do  

Divino Espírito  

Santo” 

Por iniciativa desta Santa Casa da Misericórdia da 

Ribeira Grande, teve lugar no dia 19 de Julho, a 

Festa em honra do Divino Espírito Santo dos ido-

sos daquela Instituição, que contou ainda com a 

presença de utentes das Santas Casas da Povoa-

ção e Ponta Delgada, que se associaram àquele 

evento anual. 

Após o cortejo com as coroas, teve lugar uma 

celebração eucarística, presidida pelo Capelão, 

Rev. Padre Manuel da Silva Galvão, e animada li-

turgicamente pelo Coro da Instituição.  

No final, realizou-se a habitual coroação com ido-

sos da instituição, tendo de seguida o clérigo feito 

a coroação de todos os participantes que deseja-

ram, dirigindo-se, igualmente, até à cozinha, onde 

decorria a confeção das sopas. 

Idosos do centro de dia da  

instituição celebram 
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No passado mês de Agosto, esteve 

entre nós, o conhecido empresário 

açor-canadiano, Manuel Puga, ho-

mem também muito ligado às causas 

sociais na Província do Quebeque, 

tendo liderado alguns projetos no 

âmbito da solidariedade. 

 
Manuel Puga manifestou o desejo de 

conhecer o trabalho levado a cabo 

por esta Santa Casa da Misericórdia, 

tenho sido acompanhado na sua visi-

ta pelo Provedor e outros elemen-

tos da Mesa Administrativa, e toma-

do contato com a realidade social 

que se vive na nossa zona de inter-

venção.  

 
No final da visita, Manuel Puga pron-

tificou-se a liderar uma campanha de 

solidariedade naquela Província Ca-

nadiana de apoio a esta Santa Casa 

da Misericórdia, mormente na anga-

riação de alguns equipamentos desti-

nados a doentes e acamados da rede 

do Centro de Apoio ao Domicilio. 

“Santa Casa  recebe visita de 

Manuel Puga” 

empresário luso-canadiano ligado a 

causas sociais na província do  

quebec, colabora  

com nossa instituição 

centro de educação ambiental 

promove ação  

de sensibilização  

“Dia Internacional 

do Animal” 

O dia Mundial do Animal é uma data que se comemora anualmente no dia 4 

de outubro. 

  
De forma a assinalar essa efeméride, a Santa Casa da Misericórdia da Ribeira 

Grande, através do Centro de Educação Ambiental da Ribeira Grande 

(CEARG), resolveu desenvolver uma pequena ação de sensibilização com as 

crianças que frequentam diversas valências da instituição.  

 
Desta forma, durante o final da tarde desse dia, dezenas de crianças puderam 

assistir à uma apresentação sobre os direitos dos animais nas instalações do 

CEARG, em Santana.  

 
Em seguida foram brindados com uma demonstração de cinotécnica por parte 

dos cães da PSP.  
Durante essa demonstração as crianças puderam observar alguns cães a exe-

cutar vários tipos de proezas como, por exemplos, procurar pacotes suspei-

tos em locais escondidos e obedecer às ordens dos seus tratadores.  

 
Em seguida, algumas das crianças ainda tiveram a oportunidade de fazer festas 

aos cães, que as receberam alegremente.  



 

técnicos e utentes do centro de 

desenvolvimento e inclusão  

juvenil fazem viagem ao  

continente português  

“Mobilidade Juvenil” 

A Santa Casa da Misericórdia da Ribeira 

Grande voltou a realizar uma viagem de 

mobilidade com um grupo de 17 dos uten-

tes do CDIJ Porto Seguro, após um interre-

gno de 7 anos, graças ao apoio da Direção 

Regional da Juventude. 

 
Entre 29 de agosto e 5 de setembro os 

jovens tiveram a oportunidade de conhecer 

um pouco de Lisboa, Coimbra, Aveiro, Fáti-

ma, Ourém, Figueira da Foz e Aveiro. Co-

mo bónus tiveram ainda a oportunidade de 

interagir com grupos de jovens provenien-

tes de Coimbra e de Lisboa, através dos 

Projetos Escolhas Trampolim e Passaporte. 

 
Depois de uma viagem de avião noturna, 

acordar em Lisboa, apanhar dois metros, 

viajar de comboio até Coimbra e explorar 

um pouco desta linda cidade, foi um bom 

primeiro dia. 

 
Na nossa exploração deste dia fomos vendo 

em ponto pequeno o que iriamos ver in 

loco, em tamanho original, no Portugal dos 

Pequeninos! 
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Para um segundo dia tivemos o intercâmbio 

com Projeto Trampolim- com um peddy 

paper pela cidade de Coimbra e um convívio 

na praia fluvial de Góis com o Trampolim e 

o projeto Escolhas Passaporte E6G de Lis-

boa. Podemos confirmar que o desporto é 

uma linguagem universal! 

 
Após os convívios teve lugar um dia muito 

esperado: visita a Fátima. 

 
Começámos com uma visita guiada ao Cas-

telo e Vila Medieval de Ourém, almoçámos 

em Ourém, visitámos o Santuário e toda a 

sua envolvência, terminando as visitas em 

Aljustrel nas Casas-museus dos Pastori-

nhos e nos Valinhos. 

 
Depois do regresso a Coimbra jantámos 

nas cantinas Azuis, num "cheirinho" de 

vida universitária. 

 
E depois de Fátima, Aveiro. Em conjunto 

com o Projeto Trampolim, visitámos a 

cidade de Aveiro.  

 
Andámos de moliceiro, tivemos uma visita 

guiada às salinas e realizámos um 

workshop de ovos moles com degustação 

destes doces típicos de Aveiro no final. 

 
Após um dia de andar despedimo-nos do 

projeto Trampolim com um dia de conví-

vio na Gala e na Figueira da Foz, terminan-

do com um momento de despedida na 

sede do Trampolim em que trocámos lem-

branças e recordações. 
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A Secretária Regional da Solidariedade Social, 

Andreia Cardoso, visitou a nova creche e jardim 

de Infância, da Santa Casa da Misericórdia da Ri-

beira Grande, na vila de Rabo de Peixe, onde foi 

recebida pela respetiva Mesa Administrativa e 

pôde inteirar-se do novo espaço, completamente 

remodelado pela instituição, proporcionando 

mais funcionalidade e com respostas mais dignifi-

cantes para os utentes e trabalhadores do Cen-

tro de Desenvolvimento Infantil.  

 
A nova creche e jardim-de-infância, para além do 

apoio do Governo Regional e da Câmara Munici-

pal da Ribeira Grande, foi construída com investi-

mento próprio da instituição, para custear e levar 

a cabo uma obra moderna e de grande alcance 

social, que veio permitir congregar num só espa-

ço 2 valências espalhadas pela Vila de Rabo de 

Peixe.  

 

A Santa Casa da Misericórdia da Ribeira 

Grande assinou um protocolo para a criação 

da Rede Transnacional Atlantis, vocacionada 

para o intercâmbio de informação técnica e 

para a implementação de programas de in-

tervenção socioeducativa na área da Infância 

e Juventude. 

 
Os parceiros internacionais são Instituto 

Galego de Xestión para o 3.º Sector – IGA-

XES3, a Fundación Meniños, o Instituto de 

Ensino Secundário do Milladoiro e a Fun-

dació Natzaret. 

 
Este protocolo está relacionado com o Pro-

jeto Trajeto Seguro que está a ser operacio-

nalizado na Escola Luisa Constantina de Ra-

bo de Peixe e conta com o apoio direto de 

vários técnicos desta Santa Casa. 

santa casa presta apoio escolar a 

alunos de rabo de peixe assinando 

protocolo para criação de  

“Rede Transnacional 

Atlantis” 

após profunda remodelação do espaço  

“Secretária Regional  
da Solidariedade de Social visita 

Centro de Desenvolvimento  

Infantil” 



 

“Dia Internacional  

do Idoso” 

santa casa reúne idosos do concelho 

da ribeira grande 

Mais uma vez, a Santa Casa da Miseri-

córdia da Ribeira Grande celebrou o 

Dia do Idoso, onde várias juntas de 

Freguesia, Casas de Povo e lares de 

idosos do Concelho da Ribeira Grande 

se associaram à data com os utentes 

dos seus centros de dia e participaram 

num convívio alargado muito alegre. 

 
Tratou-se para os idosos de um dia 

repleto de grandes emoções, rumando 

à cidade para conviver entusiasticamen-

te com outros, numa tarde que foi 

agradavelmente vivida por todos.  
Participaram representações do Lar 

Augusto César Cabido, Casas do Povo 

da Ribeirinha, Ribeira Grande, Rabo de 

Peixe, Pico da Pedra e Fenais da Ajuda, 

bem como das Juntas de Freguesia de 

Calhetas, Conceição, Matriz, S. Brás, e 

bem assim do Centro Social e Paroquial 

de Santa Bárbara e Vicentinos da Ma-

triz, Conceição e da Ribeira Seca. 
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Depois da Eucaristia presidida pelo 

capelão da Misericórdia, com a partici-

pação do Pároco da Conceição, Ro-

berto Borges Cabral, seguiu-se um 

almoço primorosamente preparado 

pelas funcionárias da Instituição e ser-

vido a todos os convidas, comemoran-

do assim condignamente aquela data.  

 
A tarde só acabaria com uma enterne-

cedora encenação de um grupo de 

idosos do Centro de Dia da Santa Ca-

sa da Misericórdia da Ribeira Grande, 

intitulada “Um coração para partilhar”, 

levando mais alegria e diversão ao sa-

lão de festas.  

 
A Santa Casa da Misericórdia da Ribei-

ra Grande pretendeu com a celebra-

ção do dia alertar para a situação do 

idoso na sociedade e promover a re-

flexão sobre o seu papel e os seus di-

reitos na comunidade, que tem a obri-

gação de tratar a população da tercei-

ra idade com atenção e o merecido 

carinho. 

 
Tratou-se de uma autêntica festa de 

homenagem aos idosos, em que o 

convívio a nível concelhio inclui agra-

dáveis momentos de entretenimento, 

e foi uma forma da Santa Casa da Mi-

sericórdia da Ribeira Grande procurar 

com as atividades que tem promovido, 

mensalmente, manter o idoso ativo e 

integrado na sociedade. 

 
Neste mesmo dia , foi inaugurado duas 

viaturas de 9 lugares, marca OPEL pa-

ra substituírem outras duas com cerca 

de 20 anos que estavam em fim de 

vida, as quais as mesmas estavam num 

estado nada dignificante para a Miseri-

córdia, para a aquisição das destas via-

turas a SCMRG recorreu a fundos 

próprios. 



 

O Bispo de Angra e ilhas dos Açores, D. João Lavrador, visitou a Santa Casa da Miseri-

córdia da Ribeira Grande, onde foi recebida pelo seu Provedor, Nelson Correia, bem 

como pela restante Mesa Administrativa, tendo-se inteirado do trabalho levado a cabo 

pela nossa vetusta instituição de solidariedade social e bem-fazer. 

“Visita de Dom João 

Lavrador” 

bispo de angra e ilhas dos açores  

visitou algumas valências da  

nossa instituição 

O Prelado Diocesano foi acompa-

nhado pelo Capelão da Misericór-

dia, Padre Manuel Galvão, Prior da 

Matriz da Ribeira Grande, tendo 

tido a oportunidade de tomar 

contacto com algumas das valên-

cias da Santa Casa, instituição fun-

dada no longínquo ano de 1593 e 

constituída na ordem canónica e 

por alvará régio do Rei Filipe I.  

 
D. João Lavrador tomou conheci-

mento dos novos projetos em 

curso, que a Mesa Administrativa 

pretende disponibilizar à popula-

ção, indo ao encontro das necessi-

dades de promoção e valorização 

pessoal e integração social de pes-

soas portadoras de deficiência, de 

forma a permitir-lhes o desenvol-

“ CATL Mundo da Criança 

promove convívio  

Intergeracional” 

comemorando o dia internacional  

do idoso 

O CATL "Mundo da Criança",  para assinalar o Dia Mundial do Idoso, promoveu um 

convívio com os utentes do seu Centro de Dia.  

Comemoramos este dia, com o intuito de incutir nas nossas crianças o afeto pelos mais 

velhos, aprendendo a valorizá-los por tudo o que eles já representaram na nossa socie-

dade, de modo a dignificar a sua velhice que é um privilégio negado a muitos.  

Foi um momento Intergeracional de convívio único onde os idosos foram muito afetuo-

sos com as crianças e estas trouxeram a energia e a alegria que os contagiou.  

No fim oferecemos a cada idoso uma flor, que foi feita pelas crianças, com uma mensa-

gem de alento para a vida. Obrigado pelo momento que nos proporcionaram e prome-

temos voltar em breve. 
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vimento possível das suas capacidades, bem 

como da população idosa. 



 

A Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande promoveu, no dia 19 de outubro, 

uma aula motivacional com os jovens das suas Valências Espaço Extremo e CDIJ 

Porto Seguro, localizadas na Vila de Rabo de Peixe, tendo sido coordenada pelo 

judoca micaelense Nuno Carvalho, atleta campeão nacional de judo na categoria de 

-60kg.  

 
Tratou-se de uma aula em que o judoca conseguiu prender a atenção dos jovens 

que frequentam aquelas valências que têm como principais vetores de atuação o 

combate ao absentismo escolar; a prevenção face ao risco de ingressar em trajetó-

rias do desenvolvimento desadaptativas e visam ainda a promoção do desenvolvi-

mento motor, psicossocial, cognitivo e afetivo.  

 
O entusiasmo dos jovens foi ao ponto de solicitarem a realização de uma aula aber-

ta de captação de atletas, com vista a experimentarem o judo como atividade des-

portiva, tendo Nuno Carvalho se disponibilizado para atender ao pedido dos jovens 

utentes das valências da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande.  

jovens da valência de animação de 

rua “espaço extremo” e do  

centro de desenvolvimento e  

inclusão juvenil participam em  

“Aula Motivacional  

de Judo” 
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santa casa assinala dia nacional do cuidador, 

promovendo um simpósio no teatro  

ribeiragrandense  

A constituição de uma “Rede de Cui-

dadores Informais” foi a principal con-

clusão do Simpósio “O Cuidador Ho-

je” levado a cabo pela Santa Casa da 

Misericórdia da Ribeira Grande no dia 

4 de novembro de 2016, para assinalar 

oficialmente nos Açores o “Dia do 

Cuidador”.  

 
O evento teve lugar no Teatro Ribei-

ragrandense e foi presidido por Ale-

xandre Gaudêncio, Presidente da au-

tarquia, estando a Secretária Regional 

da Solidariedade Social representada 

por Natércia Gaspar, Vogal do Institu-

to de Ação Social dos Açores.  

 
Os trabalhos encerraram com um tes-

temunho do cuidador informal e mem-

bro da Mesa Administrativa, José Maria 

Teixeira que, de forma emocionada, 

falou da sua experiência em tratar de 

um familiar acamado, o que sensibili-

zou a numerosa assistência para os 

cuidados e posturas que se devem 

adoptar para se tratar com dignidade e 

humanidade o doente. 

 
Ser cuidador de forma inesperada, de 

forma antecipada ou mesmo de forma 

profissional implica sempre lidar com 

exigências a diversos níveis. 

 
Assim, surgiu a relevância deste simpó-

sio ao abordar não só as questões físi-

cas que os cuidadores enfrentam, mas 

também refletir sobre as vivências 

emocionais que os cuidadores experi-

enciam.  

 
Com efeito, nesta manhã abordou-se a 

forma de lidar com o luto, o burnout 

nos cuidadores formais e informais, a 

forma do cuidador se prevenir face à 

mobilidade do idoso e a dimensão hu-

mana do cuidar.  

Acima de tudo, a Santa Casa da Miseri-

córdia da Ribeira Grande pretende 

que o cuidador possa ter um lugar de 

destaque e visibilidade para que tam-

bém ele possa ser cuidado.  

 
Foram preletores Rita Arruda que fa-

lou sobre “A Morte Ensina a Viver”, a 

psicóloga da Santa Casa da Misericór-

dia de Lagoa, Matilde Sabino de Sousa, 

acerca do “Burnout em Cuidadores 

Formais e Informais”, tendo sido a mo-

deradora Teresa Santos, do Instituto 

de Ação Social dos Açores e interlocu-

tora da Equipa de Apoio Integrado ao 

Idoso. 

 
No segundo painel falou-se sobre co-

mo “Promover a mobilidade do Idoso, 

melhorando a qualidade de vida do 

cuidador” por Marlene Pimentel, fisio-

terapeuta afeta ao Centro de Saúde da 

Ribeira Grande e “Cuidar de Quem 

Cuida: Um Olhar Sobre a Dimensão 

Humana do Cuidar”, por Liliana Janei-

ro, da Unidade de Saúde de Rabo de 

Peixe, sendo moderadora Bárbara 

Anahory, médica assistente em Medici-

na Geral e Familiar da Unidade de Saú-

de de Rabo de Peixe.  
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No passado dia 11 de novembro, a Santa Casa da Misericórdia 

da Ribeira Grande comemorou o São Martinho no Centro Soci-

al e Paroquial de São Pedro – Ribeira Seca, com os seus utentes 

e familiares, através de um magusto organizado pelos próprios, 

com o propósito principal de proporcionar um momento agra-

dável de convívio entre utentes, familiares, funcionários e Mesá-

rios da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande.  

 
A preparação e confeção de caldo verde, também servido du-

rante o magusto e que tão bem soube, numa noite algo fresqui-

nha, ficou a cargo da equipa do Centro Social e Paroquial de São 

Pedro.  

 
Para garantir a animação nos mais novos, esteve disponível um 

insuflável de grandes dimensões, um espaço dedicado a pintura 

de desenhos diversos, alusivos à época festiva, bem como toda a 

envolvência natural que o próprio espaço exterior oferece.  

 
Apesar de se tratar de uma iniciativa que surge no seguimento 

do plano anual de atividades, a receita proveniente da festa re-

verterá a favor da Marcha Popular de São Pedro, que o Centro 

Social e Paroquial de São Pedro se encontra a preparar, para 

participar em 2017.  

 

ludoteca recebe turmas do 3º ano da  

ebi/ji antónio tavares torres  

“Ações de Sensibilização 

à Leitura” 

Foi com imensa satisfação que a Valencia 

Ludoteca, recebeu, durante este mês de 

novembro, as turmas do 3º ano da EBI/JI 

António Tavares Torres, de Rabo de Peixe, 

para ações de sensibilização à leitura, sen-

do esta um alicerce fundamental do desen-

volvimento da criança.  

 

Com a fantasia a dar o mote, foi realizado 

um jogo, através de um pequeno conto, 

visando o fortalecimento do imaginário das 

crianças, em oposição à letargia cada vez 

mais comum, frente aos meios audiovisuais, 

levando as crianças a reconhecerem as suas 

capacidades individuais, únicas e de valor 

insubstituível, e o prazer que isso lhes traz.  

 

Após a dramatização de uma história, as 

crianças desfrutaram de momentos livres 

de exploração dos livros e de partilha 

de descobertas, em consequentes diálo-

gos espontâneos, reforçando o clima de 

alegria entre todos.  

  

pais e utentes comemoram o  

são martinho 

“Centro Social e Paroquial 

da Ribeira Seca organiza 

magusto ” 
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  URMA reúne em 

 

“Assembleia Geral”  

A União Regional das Misericórdias dos Açores 

(URMA) reuniu, em Assembleia Geral ordinária, no 

passado dia 13 de novembro, na Sede Social da Santa 

Casa da Misericórdia de Angra, em Angra do Heroís-

mo, numa jornada de trabalho durante a manhã.  

 
O encontro contou com a participação de dezoito 

das vinte e três Misericórdias associadas.  

 
Da ordem de trabalhos constaram assuntos como a 
discussão, votação e aprovação do Plano de Ativida-

des desta União para o ano 2017, no enquadramento 

do novo Compromisso da URMA, concebido na se-

quência da implementação do DL nº 172-A/2014, de 

14 de novembro, aprovado, por unanimidade, na As-

sembleia Geral de 27 de fevereiro de 2016 e, canoni-

camente aprovado por Decreto Episcopal do Senhor 

Bispo, datado de 14 de julho de 2016, ponto da situa-

ção sobre o processo de Revisão da Convenção Co-

letiva de Trabalho, entre a URMA e Outra e o SIN-

TAP Açores e informações sobre o XIV Congresso 

Insular das Misericórdias dos Açores e da Madeira, a 

realizar na Ilha Terceira, nos dias 02, 03 e 04 de junho 

de 2017.  

 
Foram ainda discutidas as questões relativas às rela-
ções institucionais entre a URMA e os Órgãos do 

Governo próprios da Região, entidades responsáveis 

pelas políticas sociais e as reformas, no âmbito do 

diálogo sobre as questões do financiamento, em sede 

de revisão dos Acordos de Cooperação, na tipologia 

de Valor-Padrão, das valências com mais encargos 

financeiros e impacto da atualização do Salário Míni-

mo Regional.  

santa  casa  representada no evento a 

convite de Dom João Lavrador  

“Encerramento do Jubileu 

da Misericórdia” 

Os Provedores e Mesários das dezoito Misericórdias dos Açores, aceitando o convite formula-

do por Sua Excelência Reverendíssima, Dom João Lavrador, Bispo da Diocese de Angra, inte-

graram as cerimónias de encerramento do Jubileu da Misericórdia, que consistiram numa breve 

celebração da Palavra, na Igreja da Misericórdia, pelas 17h00, seguida de Procissão da Igreja da 

Misericórdia para a Sé Catedral, onde teve lugar a Missa Solene e encerramento da Porta Santa.  

35 



 

Celebrou-se no dia 23 de Novembro de 2016, os 120 anos da Farmácia da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, acontecimento que foi come-

morado condignamente.  

 
Em festa, um organismo que, ao longo dos anos, para além da sua natural atividade comercial, tem uma função social digna de registo, indo ao encontro 

dos sonhos dos grandes objetivos da Santa Casa em socorrer os miseráveis, cumprindo-se as obras pias dos então fundadores.  

 
Foi uma feliz oportunidade para se homenagear todos aqueles que venceram os obstáculos no passado e contribuíram para a qualidade de vida dos cida-

dãos, não só do Concelho da Ribeira Grande, e para cuidar da sua saúde, graças ao empenho de todos os que ali trabalham, mormente da sua Diretora 

Clínica, Graça Rodrigues, que são a chave do sucesso da nossa vetusta Farmácia, que é a mais antiga da Ribeira Grande.  

 
A cerimónia constou de uma exposição de artefactos antigos que eram utilizados na produção dos medicamentos e mezinhas, tendo sido um dia inteiro 

de festa, em que cada cliente foi obsequiado com o bolo de anos e usufruído de descontos em produtos não farmacêuticos, já que para estes não pode 

haver abatimentos nos preços.  

 
Associaram-se à celebração dos 120 anos, para além da Mesa Administrativa, antigos Mesários, médicos, funcionários e muitos clientes habituais. Como 

se sabe, a Farmácia tornou-se na principal fonte de rendimento da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande e, por isso, quando mais vendas ocorre-

ram, mais ação social pode a nossa instituição levar a cabo.  

mais antiga farmácia  do  

concelho da ribeira grande  

comemora aniversário 

“120 Anos de Farmácia” 
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funcionários e utentes do centro  

de atividades ocupacionais  

apresentam 6ª edição 

“Teatro para Todos 2016” 

A Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, através do Centro de Atividades Ocupacionais levou a efeito a 6ª edição do 

espetáculo designado de “Teatro Para Todos 2016”, protagonizado pelos jovens e adultos com necessidades especiais, no 

Teatro Ribeiragrandense, onde se comemorou os 10 anos do Teatro Para Todos, que se iniciou em 2006.  

 
Este espetáculo pretendeu proporcionar a todos os utentes do CAO a realização e apresentação do seu trabalho nas áreas 

da expressão corporal, dramática e musical, bem como o envolvimento e a partilha com a família e comunidade.  

 
O espetáculo iniciou com um flash mob com muita “Alegria” de Ivete Sangalo. A peça de Teatro designada de “Barafunda 

Encantada II” foi a continuação da peça de teatro de 2008, tendo como protagonistas a Carochinha e o João Ratão que após 

o casamento tiveram algumas peripécias conjugais.  

 
No decorrer da peça constaram ainda diversas atividades de música e dança. O espetáculo encerrou com um vídeo em ho-

menagem ao amigo Paulo Alexandre, que faleceu no corrente ano, onde todos os funcionários e utentes cantaram, bem co-

mo a plateia que assistia, a música “Pura Inocência “ dos Pólo Norte, contando com a ajuda preciosa de uma banda ao vivo.  

 

Foi um espetáculo de grande sucesso e de muitas emoções entre público e participantes.  

 

Fotos: Acácio Amaral  
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A Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande voltou a organizar a Missão Agasa-

lho tendo em vista distribuir roupas sobretudo de Inverno aos mais carenciados da 
nossa comunidade, num gesto que vai ao encontro de uma das 14 Obras de Miseri-

córdia que esta Instituição multisecular pratica no seu dia-a-dia.  

 
A “Missão Agasalho 2016” decorreu entre 15 a 23 de Dezembro, podendo os inte-

ressados dirigir-se a Loja Solidaria, que se localiza na sede da Santa Casa da Miseri-
córdia da Ribeira Grande, na Avenida Luís de Camões, em frente a Estacão Rodoviá-

ria, no horário normal de expediente, onde puderam escolher os agasalhos que pre-
tenderem até ao máximo de 20 pecas por cada família, tanto para crianças, jovens e 

adultos. 

 
Tal como aconteceu em 2015, pessoas de outros concelhos, que tivessem necessi-
dade de agasalhos de inverno, puderam dirigir-se à Loja Solidária da Santa Casa, a 

fim de escolherem algumas peças de vestuário, que durante o período acima referi-

do foram entregues gratuitamente. 

 
Todas as peças de vestuário deverão encontrar se em condições de uso e em bom 

estado de conservação. 

 
Com a “Missão Agasalho 2016” a Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande pre-

tende possibilitar aos mais carenciados um inverno mais quente, acolhedor e solidá-

rio. 

oito mil peças de agasalho  

foram distribuídas pelos  

mais carenciados  

“Missão Agasalho  

2016” 

A Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, com as suas equipas de colaboradores, distribuiu por centenas de famílias carenciadas da 

sua zona de intervenção, um recheado cabaz de Natal. 
 

Foram entregues cerca de 600 cabazes, contemplando-se, assim, mais de meio milhar de agregados familiares, compostos por produtos 

locais, sobretudo aqueles que fazem parte da dieta alimentar, bem como outros alusivos à quadra do Natal que atravessamos. 
 

Esta distribuição de cabazes vem na sequência daquilo que tem sido a sua intensa ação social, apoiando, complementarmente, através da 

sua cantina social, muitas refeições diárias a muitos necessitados e contribuindo também desta forma para alimentar o espírito natalício. 
 

Desta forma, neste Natal, centenas de famílias do Concelho da Ribeira Grande terão uma consoada mais alegre e feliz, com o indispensá-

vel à mesa, e onde o sentido da mensagem do presépio possa ser vivido com mais humanismo e solidariedade, cumprindo, assim, um dos 

seus principais objetivos. 
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com a participação dos  

encarregados de educação,  

creche “o despertar” realiza sua   

santa casa distribui aos  

mais carenciados  

 

“600 cabazes de natal” 

A festa de Natal da creche “O Despertar” realizou-

se a 16 de dezembro, com a presença de um mem-

bro da Mesa Administrativa, desta Santa Casa, drª 

Urânia Pereira. 

 
 As crianças com o apoio dos educadores e ajudan-

tes de educação atuaram para os seus familiares que 

estavam a assistir com grande entusiasmo e alegria 

condizente com o espírito da quadra Natalícia. 

 
Após as atuações finalmente chegou a tão esperada 

visita do Pai Natal, que distribuiu a cada criança um 

presente proporcionando momentos muito felizes. 

“Festa de Natal” 
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A Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande encabeça a lista da Revista Sábado, da 

semana passada, como das Misericórdias que mais ajudam no âmbito das 387 Santas Ca-

sas da Misericórdia em todo o País. Aquela publicação divulgou a lista das instituições que 

apoiam mais pessoas diariamente, esclarecendo que as mesmas não se localizam nas capi-

tais de distrito, salvo os casos do Porto e de Évora. 

De acordo com aquela Revista, no caso dos Açores, as Misericórdias apoiam diariamente 
no total 7 686 pessoas, com um total de 1 805 funcionários, destacando-se a da Ribeira 

Grande com 208 colaboradores e apoiando 1 071 pessoas. 

No top 20 das Misericórdias que mais pessoas apoiam, não encontramos nenhuma outra 

Santa Casa dos Açores, surgindo a seguir à Ribeira Grande a de Oliveira de Azeméis, no 

Distrito de Aveiro, com 148 funcionários e apoiando 1 734. 

Ressalva-se o facto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que depende diretamente do 

Estado e não é uma instituição canónica como as demais existentes em Portugal, sendo a 

Misericórdia mais rica a do Porto. 

“Misericórdia da Ribeira 

Grande é a que  

mais Ajuda” 

de acordo com a revista “Sábado” 



 


