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SUMÁRIo DeStaQUe
TOMADA DE POSSE DOS ORGÃOS SOCIAIS TOMADA DE POSSE DOS ORGÃOS SOCIAIS 

PARA O TRIÉNIO 2012/2014PARA O TRIÉNIO 2012/2014
 Em cerimónia, que decorreu no salão nobre desta Instituição, no dia 6 de janeiro, 
tomaram posse os Membros Efetivos dos Órgãos Sociais da Santa Casa da Misericórdia 
da Ribeira Grande, para o triénio 2012/2014, em resultado do ato eleitoral realizado a 9 
de dezembro de 2011.
	 Em	breves	palavras	 proferidas	perante	os	 empossados	 e	outros	 Irmãos	que	 fize-
ram questão de marcar presença no ato, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 
Dr. António Crispim Almeida Borges da Ponte congratulou-se pelo modo como têm sido 
dirigidos os destinos da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, manifestando, 
ao	mesmo	tempo,	a	sua	total	confiança	no	trabalho	que	a	Mesa	Administrativa,	agora	
reconduzida, irá continuar a desenvolver, fruto da dedicação e gestão rigorosa que tem 
pautado a sua atuação nos anteriores mandatos.
 Por sua vez, o Provedor, Cabral de Melo, que lidera a Mesa Administrativa da Mi-
sericórdia da Ribeira Grande há 18 anos, reiterou a vontade de continuar o trabalho que 
tem vindo a ser desenvolvido, numa altura em que se espera que a Instituição seja ainda 
mais solicitada a intervir em prol dos mais necessitados. 
 É a seguinte, a constituição dos Órgãos Sociais da Misericórdia da Ribeira Grande 
agora empossados:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente: Dr. António Crispim Almeida Borges da Ponte
1º Secretário: Luiz Carlos Cabral da Motta Faria
2º Secretário: João Martins Oliveira

MESA ADMINISTRATIVA

Provedor: João Manuel da Silva Cabral de Melo 
Vice-Provedor: Nelson Correia Janeiro 
Secretário: Nelson de Jesus Tavares Correia
Tesoureiro: José Maria Cabral Teixeira
Vogal: Profª Maria Elvira Machado de Melo
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CONSELHO FISCAL

Presidente: José Amaral Silva
Vogal: Vasco Amândio Botelho
Vogal: José António Furtado Gonçalves

 A Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, no âmbito dos Acordos de Coope-
ração e Protocolos celebrados com os diversos departamentos governamentais e outras 
entidades públicas e privadas, apoia regularmente cerca de 900 utentes (crianças, jovens 
e idosos), os quais frequentam diariamente 4 Creches, 5 Jardins-de-Infância, 6 Centros de 
Atividades de Tempos Livres, 2 Centros de Atividades Ocupacionais, 1 Ludoteca, 1 Centro 
de Educação Ambiental, 1 Espaço de Animação de Rua, 1 Centro de Desenvolvimento e 
Inclusão Juvenil, 1 Serviço de Apoio Domiciliário para Idosos, 1 Centro de Dia para idosos, 
2 Centros de Convívio para Idosos.
 Do mesmo modo, e igualmente através de protocolos com Direção Regional da 
Solidariedade e Segurança Social e Direção Regional da Habitação, algumas centenas 
de famílias recebem apoio e acompanhamento da Misericórdia da Ribeira Grande no 
âmbito do Rendimento Social de Inserção e da Unidade de Restauro para a recuperação 
da habitação degradada. 

Victor Botelho

                                                                                     farmácia 

Mesa Administrativa
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                                                                                     farmácia Proteger SeMPRe

 Quando se trata da exposição solar, sobretudo nas crianças, há que aplicar todas 
as regras de segurança:
Evitar  a exposição nas horas de radiação mais intensa – entre as 11 e as 17 horas.
Insistir na proteção física, uso de T-shirt de malha apertada.
O uso de chapéu é obrigatório – deve  fazer sombra sobre a face, pescoço e orelhas.
Não esquecer os olhos, especialmente sensíveis nas crianças.
 Finalmente, o protetor solar, com  fator  de proteção acima de 30, contra UVA e 
UVB e aplicado de 2 em 2 horas.

ONDE HÁ SOL, DEVE  HAVER PROTETOR!

Graça Rodrigues
Teresa Duarte
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                           Centro de Desenvolvimento Infantil “as Sementinhas”    Creche “o Despertar”

Desfile de verão
 
 
 Com a chegada do verão, a cre-
che	“O	Despertar”	organizou	um	desfi-
le de verão com as crianças e com os 
funcionários. Os pais e encarregados 
de educação vestiram a rigor os seus 
filhos	para	o	reentrê	do	verão.			 	
	 Todos	 desfilaram	 na	 passerelle	
como	se	um	desfile	a	sério	se	tratasse.	
Todos desfrutaram momentos de gran-
de entusiasmo e alegria. 
 Durante esta atividade também 
abordamos cuidados a ter com o sol e 
regras na utilização das piscinas, uma 
vez que no dia seguinte começavam 
as idas à piscina semanais.  

Cláudia Raposo
Sofia Costa
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Relembrando tradições

                           Centro de Desenvolvimento Infantil “as Sementinhas”    Creche “o Despertar”

 Quando temos um grupo de 
crianças com aptidão para a dança, é 
de incentivar este mesmo gosto. Então 
como estava na época das despensas, 
pensamos criar um grupo de dança 
folclórica,	ensaiamos	uma	coreografia	
chamada “Fado Serrano” que as crian-
ças dançaram na perfeição.
 O objetivo deste rancho da pe-
quenada, foi de relembrar as tradições 
e de mostrar às crianças a importância 
da dança folclórica na cultura do nos-
so povo.

  Clara Ferreira
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espírito Santo

                                                                              Creche familiar    Centro familiar “estrela do Mar“

 Como é tradição na ilha de S. Miguel festejar o Divino Espírito Santo, o Centro Fami-
liar “Estrela-do-Mar” não deixou passar  despercebida esta tradição que é muito vivida na 
Vila de Rabo de Peixe.
 Desta forma e com a participação dos pais elaboramos um quarto de Espírito Santo, 
que permaneceu aberto desde o início do mês de junho, até às festas de S.Pedro.
 Toda a equipa de trabalho ofereceu alimentos necessários à confeção da sopa do 
Espírito Santo. E as crianças todas entusiasmadas ajudaram na confeção da sopa, desde 
partir o pão, até à preparação dos próprios pratos.
	 O	ambiente	era	de	alegria	e	festejo.	Afinal,	não	é	todos	os	dias	que	se	faz	uma	festa	
do Espírito Santo.

Sabrina  Medeiros
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                                                                              Creche familiar    Centro familiar “estrela do Mar“

Brincadeiras de Carnaval
 Carnaval é uma festividade de alegria e mui-
ta diversão, e o dia estava maravilhoso, a convidar 
para uma festa convívio entre todos. Com material 
reciclado e alguns adereços, para dar mais cor e 
vida,	fizemos	fatos	variados,	com	frutos,	mesmo	pri-
sioneiros,	entre	outros,	que	fizeram	as	delícias	das	
crianças, vaidosas, e de pais babados.
 Para que todos participassem na festa, con-
vidamos os pais a decorar chapéus, a seu gosto, 
onde a originalidade predominasse. As mães ade-
riram às brincadeiras e chegaram mesmo a dis-
farçar-se	a	 rigor.	Depois	 de	desfilarem,	 foram	dis-
tribuídos	prémios	magníficos,	que	em	brincadeira,	
dissemos que tinham o patrocínio do Stand Correia. 
Os prémios, para os três primeiros lugares feitos com 
os diversos materiais reciclados eram: um microon-
das, uma varinha mágica e uma panela de pres-
são. Como prémio de consolação, todos os pais 
tiveram uma vassourinha. Foi um dia muito agradá-
vel, com música e diversão.

Ângela Soares
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                                              Centro Social e Paroquial da Ribeira Seca     Jardim-de-Infância e Catl “Casa leo“

 
 Cada vez mais se defende a importância de 
as nossas crianças se expressarem livremente, sem 
obrigações e limitações.
 Até porque, a partir do 25 de Abril, foi isto que 
os	nossos	pais	e	avós	fizeram:	tomaram	o	direito	à	
sua/nossa LIBERDADE!
 Desta forma, e para assinalarmos esta data 
tão	 significativa	 da	 nação	 portuguesa,	 as	 crian-
ças desta valência prestaram homenagem a este 
grande feito, dando largas à sua criatividade e “li-
bertando” toda a sua capacidade de inovar, atra-
vés dos mais simples materiais…
 Assim, armadas, não com armas nem cravos, 
mas sim com pauzinhos de giz, foram todas dese-
nhar no chão do nosso recreio, aquilo que cada 
uma queria! 
Foi dada total liberdade de escolha, e os resultados 
estão à vista.

 Regina Tavares

liberdade
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                                              Centro Social e Paroquial da Ribeira Seca     Jardim-de-Infância e Catl “Casa leo“

 Como acontece também nas outras valências, o Centro Social e Paroquial também 
acolheu	dois	estudantes	com	a	finalidade	de	estagiarem,	dinamizando	os	nossos	utentes,	
criando momentos de grande atividade e animação.
  Deste modo, é de realçar o último dia de estágio, que foi comemorado com muita 
festa entre idosas e crianças, passando assim uma tarde diverdida com muita música po-
pular e dança, não havendo diferenças nem preconceitos.

Carla Barbosa

Uma tarde 
ao sabor da música popular
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festas do 

DIvINo eSPÍRIto SaNto

                           Centro de atividades de tempos livres “Beija-flor“    Centro de atividades de tempos livre
s “arco-Íris“

As  festas do Divino Espirito San-
to são extremamente valorizadas 
pela população local, e representa-
tivas da cultura da vila de Rabo de 
Peixe, existindo uma grande devo-
ção.
 No CATL Arco-Íris as crianças ti-
veram a oportunidade de relembrar 
os sete dons do Espirito Santo, reali-
zando a pombinha do Espirito San-
to, com corações, onde puderam 
escrever os sete dons: Sabedoria, 
Ciência, Temor de Deus, Fortaleza, 
Entendimento, Conselho e Piedade.
 Em Rabo de Peixe, as festas da 
Bandeira são das mais expressivas 
manifestações destas comemora-
ções. As crianças também executa-
ram uma bandeira do Espirito Santo, 
com materiais reciclados, como re-
presentação das festas da vila.

Sandra Costa
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                           Centro de atividades de tempos livres “Beija-flor“    Centro de atividades de tempos livre
s “arco-Íris“

eXPolaB
visita ao Centro de Ciência

 As crianças do C.A.T.L. “Beija Flor” visitaram, no passado dia 11 de abril de 2012, o 
Centro de Ciência Expolab na Vila da Lagoa.
Tiveram a oportunidade de visitar diversas Exposições tais como: “Florestas: Refúgios de 
Biodiversidade”; “Aquarium”;  “PT- Casa Digital”; “Endémicas: Plantas Geneticamente 
Nossas”.
 Neste Centro, existe um espaço denominado de Ciência à la Carte, que se dedica 
a experiências simples, preparadas em kits prontos a utilizar pelos visitantes. Os nossos me-
ninos tiveram a possibilidade de realizar duas dessas experiências.

Leonardo Medeiros
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           Centro de atividades de tempos livres “Mundo da Criança“    Centro de atividades de tempos livre
s “Meninos do Mar“

a aventura da pequena Ninfa
 A    criatividade das nossas crianças é sempre muito apreciada e valorizada. Neste 
sentido, são-lhes propostas diversas atividades que possibilitem o desenvolvimento e  en-
riquecimento da sua imaginação. Desta forma, surgem muitas histórias, inventadas em 
grande	grupo,	que	permitem	dar	asas	à	sua	fantasia.	Aqui	fica	uma	das	mais	recentes.	
Esperamos que gostem!

 “No arco-íris vivia uma pequena ninfa, cor-de-rosa, chamada Clara. Clara e as suas 
amigas estavam a contar as cores do arco-íris quando, escorregaram do arco-íris para a 
terra	e,	aterraram	num	campo	de	flores	amarelas	que	lhes	fazia	lembrar	a	sua	casa.	As	
ninfas	ficaram	muito	assustadas	pois,	nunca	tinham	vindo	à	terra.	Muito	tristes,	começaram	
a	chorar.	Então,	a	Clara	teve	uma	ideia:	pegar	nas	pétalas	das	flores	e	fazer	umas	asas	
que as levassem novamente a casa. Tentaram voar, mas o vento não soprava muito forte 
e as pequenas ninfas não conseguiram levantar voo. Foram arrastadas até ao lago, onde 
conheceram um cisne, chamado Matias, que prometeu ajudá-las a regressar a casa.
 Muito felizes, as pequenas ninfas saltaram para o cisne e voaram até ao arco-íris. 
Quando lá chegaram, as outras ninfas receberam-nas com uma festa e soltaram muitos 
balões coloridos.
 E Vitória, Vitória, acabou esta história!”
                                                                                                           

 Meninos do Mar
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Um pouco mais da nossa história, um pouco 

mais do nosso passado, para melhor conhecer 

o presente

           Centro de atividades de tempos livres “Mundo da Criança“    Centro de atividades de tempos livre
s “Meninos do Mar“

 
 Integrada nas festas dos Santos Popu-
lares, realizamos uma visita de estudo à igre-
ja de S. Pedro, na Ribeira Seca, com o obje-
tivo de conhecer um pouco mais da nossa 
história, do que é nosso e que, por vezes, é 
desconhecido.
 E assim, fomos ver os preparativos des-
ta festa, que se realiza no dia 29 de junho, e 
onde, para além de comemorar o dia de S. 
Pedro, também se realiza as Cavalhadas.
 Algumas das crianças já tinham visto 
as Cavalhadas mas, não sabiam qual era a 
sua origem. Ficamos a saber que, após uma 
grande crise vulcânica, um Governador 
desta ilha, acompanhado por mordomos 
do Divino Espirito Santo, vieram agradecer 
a S. Pedro os milagres ocorridos. 
 Nos dias de hoje, recordando estes 
tempos, realiza-se, todos os anos, as Cava-
lhadas que saem em cortejo do Solar da 
Mafoma até esta igreja, onde o Rei decla-
ma uma s quadras relativas à Embaixada 
ao Apóstolo S. Pedro e, de seguida, dão 
sete voltas em redor do seu templo.  
 Vimos o processo de elaboração das 
alampadas de São Pedro, compostas por 
flores	e	pelos	primeiros	frutos	da	época,	que	
representam uma forma de agradecimento 
pelo	renascer	da	terra	que	ficara	estéril,	

após a crise vulcânica.
Também	 ficamos	 a	 saber	 que,	 embora				
quase	toda	a	freguesia	tivesse	ficado	soter-
rada à volta da ermida, onde foi construida  
igreja, aquela “sobreviveu” à catástrofe.
	 No	 fim	 desta	 visita,	 ficamos	 a	 saber	
um pouco mais da nossa história, um pouco 
mais do nosso passado e, assim, a conhecer 
melhor o presente. 

Helena Aguiar
Rita Almeida

Tânya Vargas
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ludoteca

                                                  Centro de educação ambiental  

Uma história... na feira do livro

 No decorrer da Feira do Livro Infantil, em Rabo de Peixe e Ribeira Grande, em março 
deste ano, Pipo e Gigi, dois personagens intrigantes de um livro, ganharam vida, saltaram 
para fora das páginas e contaram-nos a sua história. Era uma história de amizade, que 
despertou emoções, surpresas e descobertas!
 Contada, tanto a meninos das creches como a jovens graúdos, o eco foi o mesmo. 
Todos	ficaram	“presos”		à	dramatização		e	todos	deixaram	claro	que	ouvir	histórias	bonitas	
é sempre um prazer em qualquer idade!!
 Pipo e Gigi contaram-nos a sua aventura e nós deliciamo-nos… a dar-lhes vida!

Isabel Amaral
Sónia Balanco
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ludoteca

                                                  Centro de educação ambiental  Dia Mundial

 A primavera é uma estação marcante na Natureza. Ela simboliza o início de uma 
estação onde uma grande maioria de animais e plantas começam a despertar para a 
vida.
Marcada pelo Equinócio (onde as horas de luz são iguais às horas de escuridão). O seu 
início	também	oficializa	o	fim	do	Inverno,	o	pendurar	dos	casacos	e	o	início	de	mais	um	
ciclo de estações.
 A primavera normalmente é celebrada no dia 21 ou 22 de março, onde também 
comemoram-se os dias Mundial da Floresta e da Água, respetivamente.
 O Centro de Educação Ambiental da Ribeira Grande (CEARG) costuma, todos os 
anos, celebrar essa efeméride com atividades que nos fazem relembrar a sua importân-
cia.
 No dia 21 de março, o CEARG recebeu, nas suas instalações, cerca de 60 jovens 
provenientes da Escola Básica Integrada Rui Galvão de Carvalho, de Rabo de Peixe. Es-
tes realizaram algumas atividades que lhes proporcionaram algum tempo de lazer e boa 
disposição sem, no entanto, esquecer o cariz educacional que visou despertar a sua sen-
sibilidade face às questões ambientais.
 Os formandos realizaram alguns testes de água dos aquários existentes nas instala-
ções do CEARG onde aprenderam um pouco sobre a importância deste precioso líquido. 
Já na sala da Reciclagem, cada turma elaborou uma árvore em cartão, que foi decora-
da	com	flores,	folhas	e	mensagens	alusivas	ao	tema.
	 No	final,	cada	aluno	criou,	ainda,	uma	pequena	árvore	(utilizando	a	política	da	Re-
ciclagem) que viria a servir de recordação da importância desse dia.

Renato Calado

da floresta
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 animação de Rua “espaço extremo“

                Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil “Porto Seguro“ 
espaço extremo e Clube de 

ténis da Ribeira Grande
 O recém fundado Clube de Ténis da Ribeira Grande, em parceria com a Santa 
Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, tem desenvolvido semanalmente treinos de ténis 
que têm envolvido os jovens da Valência de Animação de Rua – Espaço Extremo. Esta 
modalidade desportiva tida como de elite ganha cada vez mais adeptos e esta iniciativa 
visa	diversificar	o	gosto	por	outras	modalidades	–	além	do	futebol	–	juntos	dos	jovens	que,	
em bom rigor, muito a têm apreciado.

Eis alguns relatos dos jovens que têm experimentado esta modalidade:

 “Aquilo ensina, é um belo desporto, um belo passatempo. Gosto muito no ténis do 
'jogo da guerra das estrelas'.”

          (João Pedro Carreiro, 12 anos)

 “O ténis é bom, nunca tinha aprendido aquilo, não sabia pegar na raquete. É um 
desporto fantástico!”

          (Estevão Andrade, 13 anos)

 “Gostei de conhecer os professores, gostei do pavilhão. Gostei de treinar ténis.”

          (Christopher Aguiar, 14 anos)

	 “Prefiro	o	ténis	que	seja	o	 futebol.	Gosto	do	ténis!	É	uma	nova	paixão	que	quero	
continuar no futuro.”

           (Teodoro Flor, 13 anos)

Emanuel Brilhante
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Moda talento animação de Rua “espaço extremo“

                Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil “Porto Seguro“ 
espaço extremo e Clube de 

ténis da Ribeira Grande
 O CDIJ Porto Seguro encontra-se inserido na Rede Regional de Centros de Desen-
volvimento e Inclusão Juvenil em conjunto com diversos outros projetos e instituições da 
Região Autónoma.
 No seio da Rede, foi proposto por um dos CDIJ, uma atividade global de convívio e 
promoção de competências: o evento “Moda Talento”.
 Este evento englobava três competições: Estilista, Consultor de Imagem e Modelo. 
O Porto Seguro concorreu na categoria de Consultor de Imagem e Modelo.
 Os objetivos da referida atividade foram o desenvolvimento do sentido de grupo e 
de pertença ao mesmo, o relacionamento interpessoal, o fortalecimento de relações en-
tre jovens e equipa técnica, o desenvolvimento dos conceitos de autonomia, responsabi-
lidade e inter-ajuda e principalmente o intercâmbio entre jovens de contextos diferentes. 
 Ao contrário do ano anterior, o evento este ano apelava à participação comunitá-
ria e ao uso de roupas de lojas da comunidade em que os CDIJ se encontrem inseridos.
 Por decisão dos jovens foi solicitado o apoio das lojas Nana Modas em Rabo de Pei-
xe, que prontamente aceitou colaborar com a valência neste evento e ceder 8 conjuntos 
para	os	jovens	desfilarem.
 Importa também referir que os jovens para poderem participar nesta atividade, 
tiveram formação em Nutrição com uma dietista e em Passagem de Modelos com uma 
modelo	profissional.	Houve	lugar	ainda	a	uma	sessão	fotográfica	prévia	com	um	fotógrafo	
para construção dos books de cada modelo e da coleção.
 O CDIJ Porto Seguro alcançou o 1.º lugar em duas das 4 categorias a concurso, 
nomeadamente nas categorias Consultor de Imagem e Modelo Masculino.
 Na categoria de Modelo ganhou o jovem Isac Penacho e na categoria de Consul-
tor de Imagem o Décio Vieira.

Joana Nunes



20 . Boletim Informativo da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande 

10º aniversário
Centro de atividades ocupacionais “Sonho Maior“

                 Centro de atividades ocupacionais “Melodia do Mar“ 

 No dia 1 de abril, o Centro de Atividades Ocupacionais Sonho Maior, sediado na 
cidade da Ribeira Grande, comemorou o seu 10º aniversário com uma festa com todos os 
jovens e funcionários desta valência conjuntamente com o de Rabo de Peixe.
 Esta festa realizou-se a 2 de abril, numa segunda-feira, com a presença do  Provedor 
desta Santa Casa, o Senhor Cabral de Melo e mais um elemento da Mesa Administrativa, 
o Senhor José Maria.
 O Senhor Provedor proferiu um discurso onde fez uma apreciação retrospetiva des-
tes dez anos que se passaram, realçando as grandes evoluções no trabalho efetuado, 
enaltecendo o trabalho da equipa do CAO e dos seus jovens que são sempre o nosso 
grande objetivo e motivação.
	 Após	este	momento	de	reflexão,	os	nossos	jovens	demonstraram	a	sua	satisfação,	
cantando os parabéns entusiasticamente e soltando vários abraços pelos presentes. Se-
guiu-se a distribuição de bolo por todos e convívio no resto da tarde.

Sónia Rangel Melo
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Centro de atividades ocupacionais “Sonho Maior“

1º encontro de Natação adaptada entre C.a.o.

                 Centro de atividades ocupacionais “Melodia do Mar“ 

 Este ano, pela primeira vez, ocorreu o evento 
"C.A.O. Aquático" que consistiu no Encontro de Na-
tação Adaptada entre C.A.O. onde os nossos nada-
dores não puderam deixar de marcar presença. 
 Este evento decorreu, no dia 19 de junho pelas 
10.30h, na piscina do Complexo Desportivo das La-
ranjeiras, e consistiu na realização de várias provas 
em meio aquático sendo algumas do foro de com-
petição e outras de lazer.
 As provas de competição constituintes deste 
encontro dividiram-se em três categorias sendo estas 
de crawl, de pernada em decúbito dorsal com apoio 
e de pernada em decúbito ventral com apoio. Rea-
lizou-se também uma atividade de provas livres sem 
a componente competitiva em que todos os jovens 
participaram cumprindo vários jogos.
 Da prova de lazer resultou um bom aqueci-
mento, muita diversão e a alegria do cumprimento 
dos	desafios	inerentes	à	realização	com	sucesso	dos	
jogos propostos, bem como medalhas de participa-
ção para todos. Das provas de competição resulta-
ram as seguintes medalhas de pódio para o nosso 
C.A.O.: o segundo lugar de Crawl para a nadado-
ra Liana Cavaco; o terceiro, ainda nesta categoria, 
para o nadador Frederico Ferreira; o 1º lugar de per-
nada em decúbito  dorsal com apoio para o nada-
dor Paulo Alexandre Rodrigues.
 Depois do esforço para cumprir as provas e da 
entrega das medalhas, seguiu-se uma banhoca nos 
balneários e um almoço convívio entre todos.
 E foi assim o "C.A.O. aquático"!
 
 

Ana Luísa Pacheco
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Centro de Dia 

                                                              e eM faMÍlIa...

Projeto “visita de afeto“
 A sociedade está em constante mudança a diversos níveis e é obrigação das insti-
tuições e forças vivas da comunidade acompanhar estas mudanças e encontrar as me-
lhores respostas possíveis. 
 Neste sentido, no início do presente ano, a Santa Casa da Misericórdia da Ribeira 
Grande criou o Projeto “Visita de Afeto”, cujo objetivo central é dar uma resposta que 
possa combater o isolamento dos idosos. 
 Deste modo, são realizadas visitas aos idosos que vivem sozinhos, de modo a fazer 
um despiste e encaminhamento das situações, permitindo assim garantir a segurança e 
bem-estar do idoso. 
	 A	área	geográfica	de	abrangência	deste	projeto	é,	atualmente,	as	freguesias	de	
Conceição e Matriz, no entanto pretende-se alargar às restantes freguesias onde esta 
Misericórdia atua.  
	 Os	idosos	que	beneficiam	deste	Projeto	podem	ser	sinalizados	por	entidades,	pela	
comunidade ou pelos próprios que possam estar interessados neste apoio. 

 “Que o estar só, seja chamado de quietude ou tranquilidade e que aconteça para 
nos encontrarmos e olharmos um pouco para dentro de nós, mas que não demore dema-
siado para que não se transforme em vazio ou tristeza e não seja chamado de solidão!”

 (Autor desconhecido). 

Ana Cabral
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Centro de Dia 

                                                              e eM faMÍlIa...
Missa de lava-Pés

 Com o intuito de comemorarmos a Páscoa, não só profanamente, através de di-
versos trabalhos plásticos, este ano letivo o núcleo de CATL, juntamente com o Assistente 
Eclesiástico desta Santa Casa, organizou uma Missa de “Lava-pés” para as crianças e 
jovens que frequentam as valências de CATL, “Espaço Extremo” e CDIJ “Porto Seguro”. 
Anteciparam-se alguns ensaios dos cânticos que foram escolhidos para animar a Missa e 
no grande dia, tudo decorreu com muita alegria e participação de utentes e funcioná-
rios. 
 Foi uma celebração muito rica e digna. Fica a promessa da sua continuação.

Sandra Almeida
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e eM faMÍlIa... 

Celebrações da 
Semana Santa

 No âmbito das atividades de caráter religioso programadas para os seus utentes, a 
Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande realizou, no dia 4 de abril, nas instalações 
do seu Centro de dia, uma celebração eucarística, a qual integrou a cerimónia de Lava-
pés.
 Na celebração, presidida pelo Ouvidor da Ribeira Grande,  Assistente Eclesiástico 
da Misericórdia, Rev. Padre Manuel Galvão, e animada por um coro constituído por fun-
cionários da Instituição, participaram os Membros da Mesa Administrativa, liderada pelo 
respetivo Provedor, Cabral de Melo, utentes e funcionários das valências de apoio a ido-
sos.
 Já no dia anterior, e pela primeira vez no âmbito das atividades da Misericórdia da 
Ribeira Grande, se tinha realizado a cerimónia evocativa do Lava-Pés, destinada às crian-
ças e jovens que frequentam diariamente as valências da Instituição.
 Como habitualmente, utentes e funcionários demonstraram grande empenho na 
preparação	e	concretização	das	cerimónias,	confirmando,	mais	uma	vez,	a	dignidade	
que imprimem aos atos religiosos promovidos pela Instituição.
                        

Victor Botelho

                                                              e eM faMÍlIa...



Boletim Informativo da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande . 25 

e eM faMÍlIa... 
                                                              e eM faMÍlIa...

II feira do livro
Inaugurada a 12 de março pela Exma. Mesa Administrativa, representada pelo Sr.º 

Provedor JoãoManuel S. Cabral de Melo, Professora Maria Elvira M. Melo e Sr.º José Maria 
Teixeira, esta    Feira realizou-se em dois módulos, sendo um no Teatro Miramar, em Rabo 
de Peixe, de 12 a 22 de março, e o outro, de 10 a 13 de abril, no salão desta Santa Casa, 
situado na Ribeira Grande. 
 Para dinamizar esta Feira colaboraram connosco ilustres convidados, nomeada-
mente	os	alunos	do	Curso	Técnico	de	Apoio	à	Infância,	da	Escola	Profissional	da	Ribeira	
Grande, o grupo de contadores de histórias “Histórias Riquinhas”, presidido pela Dr.ª Fer-
nanda Bacalhau e, é claro, os funcionários desta Instituição.
Com	este	leque	de	profissionais	conseguimos	realizar	um	trabalho	que	cativou	miúdos	e	
graúdos, fazendo desta II Feira do Livro um sucesso.
 A pequenada adorou interagir com as personagens das histórias, através dos fanto-
ches e das personagens “vivas” e, para quem tinha medo, puderam aventurar-se e tirar a 
maquilhagem do Pipo e, assim já estava tudo bem.
 Fomos visitados por uma média de 1000 pessoas, representados pelas Escolas Antó-
nio Tavares Torres e Luísa Constantina, C.A.S.A. Bernardo Manuel Silveira Estrela, Creche e 
Jardim de Infância Ferreira Cabido, CATL da Junta de Freguesia da Conceição, valências 
desta	Instituição.	Grande	surpresa	deste	ano,	foi	a	enorme	afluência	de	ambas	as	comu-
nidades, onde decorreu esta Feira.

 Rita Almeida
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e eM faMÍlIa... 
                                                              e eM faMÍlIa...

feira da Brincadeira
 Nos passados dias 30, 31 de maio e 1 de junho, a Santa Casa teve o prazer de orga-
nizar, para as crianças e jovens das suas valências e da comunidade envolvente, a Feira 
da Brincadeira 2012.
	 Como	reflete	o	nome,	este	ano,	a	proposta	era	acima	de	tudo	de	diversão	através	
da recriação de um ambiente de Feira Popular com tudo o que este tem direito.
 Desta forma, na Feira da Brincadeira, houve lugar a carrocel e algodão doce, limo-
nada e vendas de bolos, quermesse e pintura facial, bem como tiro ao alvo, pinhatas e 
cauda do burro.
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e eM faMÍlIa... 
                                                              e eM faMÍlIa...

 Contamos com a colaboração preciosa dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Gran-
de (com presença das suas viaturas e explicação da evolução das mesmas) e da PSP, 
com divulgação de informação, simuladores e presença dos cães da Brigada Cinotécni-
ca.
 Por outro lado, este ano, iniciamos duas campanhas de solidariedade: Doação de 
Brinquedos e Adoção de Animais.
 Na doação de brinquedos, durante o período de divulgação da Feira, fomos sensi-
bilizando as escolas visitantes para que, se as crianças que pudessem, doassem brinque-
dos	na	visita	à	Feira,	que,	no	final,	foram	entregues	a	crianças	mais	carenciadas.
 Já a adoção de animais, com a colaboração do Canil Municipal da Ribeira Gran-
de, contámos com a presença de animais para adoção nos três dias do evento. Os ani-
mais eram vistos pelas crianças que, se desejassem adotar os mesmos, deveriam dirigir-se 
aos membros do canil presentes, com os pais, de modo a formalizar a adoção.
 Sendo difícil contabilizar todos os visitantes, pois a Feira foi aberta à população em 
geral, estimamos que este ano tenham passado por lá mais de 2500 crianças.

A Comissão



28 . Boletim Informativo da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande 

Doçaria

Contatos das Valências da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande

CATL “Arco-Íris“ (Rabo de Peixe)                                                                                                        Tel.: 296 491 272
CATL “Beija-Flor“ (Conceição)                                                                                                             Tel.: 296 470 112
CATL “Meninos do Mar“ (Rabo de Peixe)                                                                                            Tel.: 296 492 480
CATL “Mundo da Criança“ (Rabo de Peixe)                                                                                        Tel.: 296 492 505
“Casa Leo“ (Matriz)                                                                                                                                  Tel.: 296 473 839
 - CATL
 - Jardim-de-Infância
CAO da Ribeira Grande                                                                                                                   Tel.: 296 470 120
Centro de Convívio (Calhetas)                                                                                                                Tel.: 296 498 886
Centro de Desenvolvimento Infantil “As Sementinhas“                                                                        Tel.: 296 492 222
 - Creche
 - Jardim-de-Infância
Centro de Dia (Conceição)                                                                                                                     Tel.: 296 470 110
Centro de Economia Solidária (EcoSol)                                                                                                  Tel.: 296 492 340
Centro de Educação Ambiental (Rabo de Peixe)                                                                                Tel.: 296 491 299
Centro Familiar “Estrela do Mar“ (Rabo de Peixe)                                                                                 Tel.: 296 492 466
 - Creche
 - Jardim-de-Infância
Centro Social e Paroquial de São Pedro (Ribeira Seca)                                                                       Tel.: 296 470 440
 - CATL
 - Centro de Convívio
 - Jardim de Infância 
Clube de Informática (Rabo de Peixe)                                                                                                   Tel.: 296 491 102
Creche Familiar (Rabo de Peixe)                                                                                                             Tel.: 296 492 777
 - Creche
 - Jardim-de-Infância
Creche “O Despertar“ (Conceição)                                                                                                       Tel.: 296 470 117
CDIJ “Porto Seguro“                                                                                                                                Tel.: 296 492 610
“Espaço Extremo” (Rabo de Peixe)                                                                                                         Tel.: 296 492 622
Farmácia (Conceição)                                                                                                                             Tel.: 296 472 359
Ludoteca (Rabo de Peixe)                                                                                                                       Tel.: 296 491 102
Rendimento Social de Inserção
 - Rabo de Peixe                                                                                                                       Tel.: 296 492 340
 - Ribeira Grande                                                                                                                      Tel.: 296 470 110
Secretaria (Conceição - Sede)                                                                                                        Tel.: 296 470 110
                                                                                                                                                             Fax.: 296 470 115

farmácia da Santa Casa
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