
EDITORIAL 

                  

 Ao fazer a apresentação do Boletim da Santa Casa da Misericórdia referente ao segundo tri-

mestre, queremos desde logo destacar o trabalho que tem sido realizado pelo sector da animação 

com a colaboração dos nossos Utentes. 

 Os textos e imagens falam por si e são bastante elucidativos das atividades e do envolvimen-

to de Utentes e alguns funcionários, que nos dão a conhecer a vida da nossa Instituição no seu dia a 

dia contando com a boa disposição dos que não se cansam e querem sempre mais e melhor.  

        Damos nota da realização da Assembleia Geral Extraordinária para dar a conhecer à Irmanda-

de o resultado de todos os processos movidos contra a Santa Casa da Misericórdia sempre baseados 

em denúncias anónimas e, como esperávamos foram sempre um apreciar positivo da forma e modo 

de gestão que a Mesa, em colaboração com os outros órgãos sempre tiveram o cuidado de tudo 

fazer dentro das suas competências. 

 Das atividades fala o Boletim, com as suas imagens, com os textos adequados e com parte 

da História que se vai relembrando, para que os mais avançados na idade os relembrem e os mais 

novos possam deles tomar conhecimento e deles poderem vir a falar aos seus descendentes. 

Celebrámos a Procissão do Senhor da Misericórdia, inserida nas cerimónias da Semana San-

ta, a festa do Senhor Jesus dos Remédios e da Visitação, com a participação de muitos Irmãos, visi-

tadores e Sardoalenses. 

Pensamos ter atingido os objetivos a que nos propusemos e de que demos conhecimento 

em tempo oportuno e que relembra a necessidade de procurarmos em conjunto fazer reviver o lega-

do que nos foi transmitido, 

    O Provedor 
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Semana Santa 2018  
   No passado mês de Março, foi tempo de Quaresma e por conseguinte da Semana Santa, época muito celebrada e 

de grande importância para a nossa Instituição, na sua história e tradição. Assim com se tem feito deste os tempos 

que há memória, os nossos Utentes participaram ativamente  em toda a preparação da época, Foram eles que reco-

lheram as flores destinadas à confeção dos tapetes e também as prepararam com gosto e minúcia. Tem grande 

relevo para a nossa Instituição, a procissão dos Fogaréus, realizada na Quinta– Feira Santa. Esta procissão é das 

mais emblemáticas da tradição religiosa da nossa vila, sendo organizada  pela Irmandade da Santa Casa da Miseri-

córdia de Sardoal.  
 

Biblioterapia 
   No passado dia 21 de Março, rumámos até a EB 2/ 3 

Maria Judite Serrão de Andrade, a fim de realizarmos 

uma formação  em Biblioterapia. Entre professores e 

bibliotecários, a nossa Instituição fez-se representar por 

alguns elementos de vários sectores. A  formação, que 

foi conduzida pela formadora San-

dra  Moura, visou dotar todos os for-

mandos, nas suas diversas áreas, de 

ferramentas que permitam usar a 

literatura como terapia. Foi uma 

experiência interessante e inovadora, 

que certamente veio enriquecer 

todos aqueles que nela participaram.  

Festa do Sr. Dos Remédios 
     No Dia 15 de Abril celebrou-se a Festa do Senhor 

dos Remédios. A Celebração Eucarística  teve inicio 

às 15H na Igreja de Santa Maria da Caridade. Devido 

às condições Meteorológicas, a Procissão não se reali-

zou, tendo a celebração eucarística 

terminado com atuação por parte da 

Filarmónica União Sardoalense, na 

Igreja de Santa Maria da Caridade  e  

seguida  tocaram no Centro de Santa 

Maria da Caridade, para os nossos 

Utentes.  

O dia da Espiga 
No dia 10 de Maio, celebrou-se a Quinta-feira da Ascensão (Quinta-

feira da Espiga), uma data religiosa que assinala a subida de Jesus 

Cristo aos céus, comemorada 40 dias depois da Páscoa. 

Faz parte da tradição a apanha da espiga de variados tipos de cereais 

e flores dos campos para reunir num ramo que é conservado durante 

o ano, sendo substituído na comemoração do ano seguinte. 

O ramo deve ser elaborado com espigas - simbolizam o pão; malme-

queres - a fortuna; papoilas - o amor e vida; ramos de oliveira – o 

azeite e paz; videira – o vinho e a alegria; o alecrim - que representa 

a saúde e força. 

Os Utentes durante a manhã foram apanhar as flores e durante a tar-

de fizeram-se os ramos que, depois do terço, foram entregues a 

quem os quisesse receber. 

Festa da Visitação 
Mantendo a tradição que foi fixada ao lon-

go dos tempos, comemorou-se, uma vez 

mais a Festa da Visitação de Nossa Senho-

ra a Santa Isabel, realizou-se pelas 15h a  

Celebração Eucarística na Igreja de Santa 

Maria da Caridade seguindo-se de um lan-

che de convívio entre Utentes, Visitadoras 

e Órgãos Sociais. 

Foi uma tarde  onde mais uma vez esteve 

presente a amizade e a confraternização. 
 

 
 

Igreja de Santa Maria da Caridade  Igreja da Misericórdia 



Sardinhada na Lapa 

 

 

 

 

Trabalhos realizados na nossa creche 
 

 
 
 

 
 

Realizou-se no dia 13 de junho de 2018, a habitual Sardinhada  dos Utentes do 

Centro de Santa Maria da Caridade, Centro de Dia Senhor Jesus dos Remédios 

e da Unidade de Apartamentos Lúcio Serras Pereira  no Parque de Lazer da 

Lapa, na Cabeça das Mós. 

Durante a manhã os Utentes puderam passear pelo Parque de Lazer onde 

recordaram histórias e romarias.  

Ao almoço os Utentes, tiveram a companhia  de várias entidades locais , entre 

elas representantes da Camara Municipal do Sardoal, da Junta de Freguesia de 

Sardoal, da Guarda Nacional Republicana do Sardoal, dos Bombeiros Munici-

pais de Sardoal, assim como dos Órgãos Sociais da Instituição e de alguns fun-

cionários da Instituição. 

Para animar ainda mais a  atividade houve, durante o almoço e tarde, muita 

música tradicional portuguesa e o tradicional baile. 

Para que tivesse o êxito alcançado muito contri-

buíram a Camara Municipal de Sardoal com a 

disponibilização de transporte, fornecimento de 

energia e abertura dos Wc´s, da Junta de Fre-

guesia de Sardoal com a oferta das sardinhas e 

da Comissão de Melhoramentos de Cabeça das 

Mós com a cedência de Equipamentos. 

Muito envergonhada 

a Primavera chegou 

Trouxe flores e borboletas 

que a creche enfeitou 

 

No Dia do Pai e da Mãe 

uma lembrança fizemos 

assim como na Páscoa 

Para aos Pais oferecermos  
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As Carretas a intervencionar... 

 

Já é possível ver diferenças 

no altar da igreja da Miseri-

córdia. A intervenção que 

vinha a ser desenvolvida 

apenas por uma técnica até 

março foi reforçada com 

mais um técnico. 

Espólio Artístico e Arquitetónico  
Ao Longo dos últimos anos a Misericórdia tem vindo a proceder a vários projetos de interven-
ção de restauro no seu património através de contratação de Técnicos com custos suportados 

pela Instituição, quer com Estágios profissionais e também com acordos com a autarquia de 

Sardoal e até com o Politécnico de Tomar. De todas as intervenções efetuadas destacamos: 

-Restauro das bandeiras, painéis ,quadros e imagens da Misericórdia em 2000/2001 (protocolo 

com o Instituto Politécnico de Tomar ); 

-Intervenção no Senhor dos Remédios em 2003; 

-Intervenção no Sr. Do Calvário em 2004 e 2005; 

-Intervenção no oratório do Sr. Do Calvário em 2005( Donativo Dr. Álvaro Passarinho) 

-Intervenção na Igreja de Santa Maria da Caridade em 2007 (Altares Laterais), em 2013(Altar 

Mor) e na Sacristia em 2005; 

-Restauro do Ambão de Cantuchão em 2007; 

-Intervenção nos Claustros do Convento 2009; 

-Intervenção Igreja da Misericórdia (a decorrer). 

-Intervenção em algumas peças de arte sacra,  como pode ser observado nas fotografias.  

Para além da Igreja da Misericórdia que se encontra a ser intervencionada a Santa Casa da 

Misericórdia pretende intervencionar as carretas funerárias que foram  utilizadas no Sardoal 

antes de existir carros fúnebres. A mais antiga das carretas ainda não dispunha de rodas. Com a 

evolução dos tempos as duas mais recentes já dispunham delas. 


