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A Tradição foi mais uma 
vez cumprida!
No dia 21 de Junho, a Santa 
Casa da Misericórdia da Ribei-
ra Grande celebrou a Festa em 
honra do Divino Espírito San-
to, promovida pela sua Valência 
do CAO (Centro de Actividades 
Ocupacionais) que se destina a 
pessoas com deficiência mental 
moderada, grave ou profunda 
com idade igual ou superior a 
16 anos com residência na área 
de atuação geográfica da nossa     
Instituição.

Associaram-se àquela celebração 
os idosos do Centro de Dia e 
Centro de Convívio das Calhetas 
da Santa Casa, num verdadeiro 
convívio intergeracional mui-
to proactivo, que trouxe muita     
animação e alegria à festa.

O espaço onde decorreu as fes-
tividades foi decorado a precei-
to, não faltando as coroas e a 
bandeira, do império do Espírito 
Santo, bem à maneira das nossas 
comunidades. 

Todos se esmeraram para que 
a festa decorresse com grande  
brilhantismo e entusiasmo.

A cerimónia religiosa consistiu 
numa celebração eucarística, an-
imada liturgicamente pelo Coro 
do CAO, integrando muitos jovens 
com necessidades especiais daque-
la Valência e foi presidida pelo 
Capelão da Misericórdia, padre 
Manuel Galvão.
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Como manda a tradição secu-
lar, no final, realizou-se a coro-
ação, onde foram coroados dois 
utentes de idades diferentes do 
CAO, seguindo-se depois a co-
roação de todos os participantes 
que o desejaram fazer.

Na celebração esteve presente o 
Presidente da Câmara Munici-
pal, Alexandre Gaudêncio, bem 
como ainda representantes do 
ISSA, Marília Pimentel, Chefe 
de Divisão da Ação Social do          

Núcleo local de Inserção da 
Ribeira Grande.

Esta festa que está bem presente 
na vida e cultura do nosso povo, 
reforçou, no entender do padre 
Manuel Galvão o clima de festa 
e união entre todos os interven-
ientes, num ambiente contagi-
ante, trazendo muito alegria a 
todos os utentes apoiados por 
aquela valência da Santa Casa da 
Misericórdia.

Na celebração do Paráclito é de 
realçar o empenho e entusiasmo 
dos funcionários da instituição 
que, para além do seu trabalho 
quotidiano, quiseram louvar o 
Espírito Santo, num esforço e 
sacrifico que é exemplar, para 
que a tradição se cumprisse.
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Na Crista da Onda!
CANTINHO DO CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS

No dia 19 de maio, sábado, o 
Centro de Atividades Ocupa-
cionais (CAO) participou na 
atividade de Surf Adaptado, na 
praia de São Roque, evento este        
promovido pela Associação Por-
tuguesa de Surf Adaptado. 

Os nossos jovens, com a ajuda 
dos voluntários da Associação e 
dos responsáveis do CAO, pude-
ram praticar surf. 

Foi notória a grande satisfação, a 
alegria apanhou ondas e resultou 
em enormes sorrisos. 

À Associação Portuguesa de 
Surf Adaptado e à Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa o nosso 
agradecimento pela experiência. 

Boas Ondas!
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"Um Ensaio sobre Corpos"

No passado dia 18 de maio, o Cen-
tro de Atividades Ocupacionais 
da Santa Casa da Misericórdia da 
Ribeira Grande participou com 
quinze dançarinos num espetá-
culo coreografado e interpretado 
pela dançarina Catarina Medeiros, 
apoiada pelo também dançarino 
Tiago Correia.

Sob o tema “Um ensaio sobre cor-
pos”, o Arquipélago - Centro de 
Artes Contemporâneas, recebeu 
com todo o carinho e profissiona-
lismo a apresentação da residência 
artística “Arte para todos” orienta-
da por Catarina Medeiros.

Do espetáculo apresentado resul-
taram sorrisos e algum riso, lágri-
mas e também soluços, questões e 
inquietações mas acima de tudo a 

certeza de que todos aqueles que 
são tocados pelos nossos jovens  
jamais se sentirão iguais.

A certeza também de que há sem-
pre a garantia de um bom trabalho 
e agrado quando há também o sen-
tir-se parte de algo maior, maior 
que o próprio, maior que o outro.

Se “juntos somos mais fortes” en-
tão cada parte de um corpo e a 
soma destas partes e de todos os 
corpos tocaram a alma de todos 
aqueles quantos puderam assistir 
ao Ensaio…

Obrigado à Catarina Medeiros e 
ao Tiago Correia a constante dis-
ponibilidade, interesse e alegria 
em trabalhar connosco. 

Um obrigado também ao Arqui-
pélago pelo acolhimento!

Aos nossos jovens: temos artistas! 
Muitos Parabéns!

Fotos - Créditos: Rui Soares
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"Extremo" alegra Festas do Divino 
Espírito Santo da Maia
No passado dia 21 de maio, por 
ocasião das Festas do Divino Es-
pirito Santo da Maia e a convite 
da Comissão Organizadora de 
Festas, o Grupo de Castanholas 
do Espaço Extremo marcou pre-
sença naquele evento. 

Depois de acolhidos com ale-
gria e boa disposição, os jovens 
da Valência de Animação de Rua 
“Espaço Extremo” integraram o 
Cortejo Etnográfico que ilustrou 
tempos de outrora, músicas e tra-
dições tão presentes na memória 
coletiva de todos nós e a que não 
fica alheia a Santa Casa da Mise-
ricórdia da Ribeira Grande. 

Criado em 2008, Grupo de Casta-
nholas do Espaço Extremo, nasce 
como estratégia de prevenção uti-
lizada junto de crianças e jovens 
em risco da Vila de Rabo de Peixe. 

Este projeto, nasceu no seio da Va-
lência de Animação de Rua "Espa-
ço Extremo", valência que é parte 
integrante da Santa Casa da Mi-
sericórdia da Ribeira Grande, tem 
como objetivo principal fomentar 
nos mais novos o gosto pelas tra-
dições da sua Vila e, paralelamen-
te, funcionar como um escudo       

preventivo face a trajetórias de 
comportamento  desadaptativas. 

Tendo já marcado presença em 
diferentes eventos culturais ao 
longo de uma década, o Grupo de 
Castanholas do Espaço Extremo 
é um espelho do que se vive nas 
tradicionais Despensas da Vila de 
Rabo de Peixe, nascidas no seio 
da comunidade piscatória e que, 
ganham nova expressividade a 
cada ano, ocorrem por ocasião 
das Festas em louvor ao Divino 
Espírito Santo. 

Entre cantigas ao desafio, o colori-
do das roupas que envergam e da 

coreografia típicos, garantem mui-
ta animação e diversão dos que 
dela participam e assistem!

CANTINHO DA VALÊNCIA DE ANIMAÇÃO DE RUA "ESPAÇO EXTREMO"
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Castanholas no VIII Encontro 
  (Educação Parental) das Famílias

Foi na manhã do passado dia 12 
de maio que a convite do Institu-
to da Segurança Social dos Aço-
res, o Grupo de Castanholas do 
Espaço Extremo, participou no 
VIII Encontro das Famílias, no 
Cineteatro Miramar, na Vila de 
Rabo de Peixe.

Este momento de abertura visou 
tomar de surpresa todos os pre-
sentes com uma atuação “inespe-
rada” com o surgir do grupo ao 
fundo da sala e não no palco.

Por entre a plateia, os elementos 
que compõem o Grupo de Cas-
tanholas foram bailando arran-
cando sorrisos aos que assistiam, 
surpresos. 

Ao “invadir” o palco, o Grupo fez 
a famosa “roda” sendo que nessa 
altura foram convidados elemen-
tos da plateia para que se juntas-
sem ao “balho”, ao qual se jun-
taram mulheres e o edil daquela 
Vila, Jaime Vieira.

Timidamente, enchendo o peito 
de coragem um dos nossos jovens 
– munido de mi-
crofone – entoou 
algumas das mais 
conhecidas qua-
dras das famosas 
“desgarradas”, tão 
típicas de Rabo de 
Peixe.



8

Eucaristia, Benção e Distribuição do Pão 
em Honra de Santo António 
A tradição de distribuição do 
pão de Santo António voltou 
mais uma vez, a ser cumpri-
da na nossa cidade da Ribeira 
Grande, numa iniciativa secu-
lar da nossa Instituição que, 
cumprindo os seus estatutos, 
mandou celebrar uma missa 
evocativa de Santo António 
de Lisboa, na Igreja de Nossa 
Senhora da Guadalupe, trans-
formada atualmente em Museu 
do Franciscanismo.

A eucaristia solene foi cele-
brada pelo Capelão da Santa 
Casa,    padre Manuel Galvão 
e abrilhantada pelo Grupo de 
Animação Litúrgica da Santa 

Casa da Misericórdia da Ribei-
ra Grande, com a participação 
de utentes e povo anónimo, 
que acorreu à Igreja dos frades.

A Câmara Municipal associou-
se a este evento religioso e po-
pular, na pessoa do seu Presi-
dente, Alexandre Gaudêncio, 
que fez questão de ser brinda-
do com o pão de Santo Antó-
nio, como manda a       tradição.

Este culto secular faz parte 
do Compromisso da nossa 

Misericórdia e desde tempos 
imemoráveis, leva a cabo esta 
tradição, anualmente, indo ao 
encontro da fé muito enraiza-
da na religiosidade popular 
ribeiragrandense, que ainda 
perdura com grande entusias-
mo.

No final da eucaristia, foi rea-
lizada a cerimónia da bênção 
do pão de Santo António e 
distribuído pela população.
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Dia Mundial da Criança assinalado          
na Escola Luísa Constantina 
No âmbito da parceria com a EBI 
de Rabo de Peixe, relativamente 
ao Projeto “Trajeto Seguro”, al-
guns dos colaboradores da Santa 
Casa da Misericórdia da Ribei-
ra Grande, dinamizaram o Dia 
Mundial da Criança, na Escola 
Luísa Constantina, com a reali-
zação de Pinturas Faciais. 

Com a euforia tão caraterísti-
ca deste dia viveu-se uma ma-
nhã entusiasmante, de bastante     
alegria e partilha. 

Deliciadas com as suas pinturas, 
evidenciando através de risos e 
gargalhadas, as crianças mostra-
ram a verdadeira alegria de ser 
criança. 

A Santa Casa da Misericórdia da 
Ribeira Grande orgulha-se, uma 
vez mais, em ter contribuído 
para este momento de coopera-
ção com a comunidade educativa 
de Rabo de Peixe.
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Dia de Nossa Senhora da      
           Misericórdia

Na Igreja dos Frades da Ribeira 
Grande, teve lugar no dia 30 de 
Maio, a festa em honra de Nos-
sa Senhora da Misericórdia, pa-
droeira das Santas Casas da Mi-
sericórdia, numa iniciativa da 
Misericórdia da Ribeira Grande. 

Os portugueses sempre a celebra-
ram com muita pompa esta festi-
vidade, desde que o rei D. Manuel 
I, o Venturoso, que governou en-
tre 1495 e 1521, escolheu Nossa 
Senhora da Visitação a Padroeira 
da Santa Casa de Misericórdia de 

Lisboa e de todas as outras Santas 
Casas do reino. 

Por isso, retomando a antiga tra-
dição, a Mesa Administrativa da 
Santa Casa da Misericórdia da 
Ribeira Grande voltou este ano 
a assinalar esta festividade, que 
constitui um compromisso que 
faz parte dos seus estatutos, cum-
prindo-se, assim, uma antiquíssi-
ma tradição das Misericórdias. 

Tudo para perpetuar a verdadei-
ra caridade cristã, iniciada pela 
Mãe de Deus ao visitar a sua pri-
ma Isabel, levando sua amizade e 
ajuda quando ela mais precisava. 

A solene eucaristia foi presidida 
pelo Capelão da Misericórdia, 
padre Manuel Galvão. 

Os utentes dos Centros de Dia 
da Santa Casa da Misericórdia, 

funcionários, bem como vários 
populares associaram-se ao ato 
litúrgico de invocação da pa-
droeira das Misericórdias, como 
forma de se celebrar condigna-
mente uma data importante para 
a vida destas instituições eclesiais 
de solidariedade social. 

No final da eucaristia, foram 
benzidas as rosas, cerimónia que 
faz parte da memória colectiva 
do nosso povo, numa devoção 
específica do dia da Visitação de 
Nossa Senhora e distribuídas por 
toda a assembleia. 

O Grupo de Animação Litúrgica 
da Santa Casa da Misericórdia da 
Ribeira Grande, sob regência de 
Victor Botelho, emprestou gran-
de solenidade ao ato, resplande-
cendo de simbolismo e vivência 
religiosa toda a cerimónia.
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425 anos de Misericórdia perpetuados 
em Selo Comemorativo 

No dia 30 de maio do corrente 
ano, a igreja de Nossa Senhora 
da Guadalupe, atual Museu Vivo 
do Franciscanismo, foi palco do    
lançamento do selo comemora-
tivo dos 425 anos de fundação   
desta Misericórdia. 

Na cerimónia, estiveram pre-
sentes para além de funcioná-
rios, utentes e público em geral, 
o Provedor, Nelson Correia e os 
Mesários desta Santa Casa, Urâ-
nia Pereira, José Maria Teixeira e    
Fernando Maré. 

O Assistente Eclesiástico da Mise-
ricórdia, Padre Manuel Galvão, a 
Vereadora da Câmara Municipal 
da Ribeira Grande, Dra. Cátia 
Sousa e uma representante dos 
Correios de Portugal, Olga Brum. 

Segundo, Nelson Correia, …”este 
é mais um gesto simples, mas 
que se torna grande, assinalan-
do assim, com a colaboração dos 
CTT, o auge das comemorações 
dos 425 anos da fundação da           
Instituição…”. 

Após intervenção de Olga Brum, 
foi assim obliterado o selo numa 
cerimónia simbólica e assina-
dos os sobrescritos por forma a 
perpetuar tal aniversário para       
memória futura.
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O Centro Familiar “Estrela-do-
-Mar”, promoveu no dia 16 de 
junho, uma festa em honra do 
Divino Espírito Santo, na qual 
participarão os utentes e respetivas 
famílias. 

As celebrações tiveram início pelas 
11:30 horas, com a Coroação dos 
finalistas da sala de Jardim-de-in-
fância na Igreja do Senhor Bom 
Jesus, seguindo-se o cortejo pro-
cessional até ao Centro Familiar 
“Estrela-do-Mar”, sito à Avenida 
da Autonomia nº 5, Rabo de Peixe. 

Posteriormente, foi servido a to-
dos os participantes e convidados 
um almoço com a tradicionais 
sopas do Espírito Santo, carne 
guisada, arroz doce e massa so-
vada, com a nuance desta valên-
cia celebrar o seu 10º aniversário. 

Embora se trate de uma inicia-
tiva que vem sendo realizada há 
alguns anos, este é o segundo ano 
que as famílias envolveram-se de 
forma ativa na organização desta 
festa, que contou com adesão de 
cerca de 500 pessoas convivas.

Este evento só é possível realizá-
-lo, graças ao apoio de muitas en-
tidades e empresários, pelo que 
o Centro Familiar “Estrela-do-
-Mar” aproveita para agradecer 
às diversas entidades e particu-
lares, pela demonstração de um 
gesto de solidariedade, para com 
os utentes desta Valência.

Festa em Honra do Divino Espírito  

          Santo

CANTINHO DO CENTRO FAMILIAR "ESTRELA DO MAR"
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In Correio dos Açores
01/05/2018

Imprensa

In Açoriano Oriental
01/05/2018
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In Correio dos Açores 
01/05/2018

In Correio dos Açores 
15/06/2018

In Correio dos Açores 
23/06/2018
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Serviços


