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Mais um ano que finda e com o início de outro, caberá fazer como que uma
análise ao que agora termina e projetar o futuro.
Como todos sabem ( ou deviam saber ) houve igualmente o findar de
um mandato pelo que se realizaram eleições, com praticamente a renovação do

Comemorações do 25º
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renovando e porque não, preparar o futuro.

Aniversário do Centro de
Dia do Idoso

mandato anterior sendo as alterações necessárias por força da necessidade de se ir
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Dia Nacional da prevenção à 5
Obesidade
Comemorações do dia mundial da alimentação
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Magusto
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A Festa de Natal
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Neste mandato, em que aconteceu de tudo menos aquilo que deveria ter
acontecido, o que nunca faltou foram a maledicência e porque não dize-lo, muita
má vontade contra a Instituição, por parte muitas vezes dos que deveriam estar sempre do lado positivo.
Por isso, e antevendo o que veio a verificar-se decidiu a Mesa ter preparada
a sua recandidatura, para não ter de ficar em simples gestão durante o tempo necessário para se convocar novo ato eleitoral.
E porque este Boletim é de fim de ano, fazemos votos para que, quer os que
são useiros e vezeiros na má-língua, que façam um exame de consciência e assu-

Creche
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Recordações de outros tempos (continuação)

8

Este Boletim tem o
patrocínio da Freguesia de
Sardoal

mam a sua insuficiência e não querendo dizer bem que não digam mal, pois quem
sofre é a Santa Casa da Misericórdia de Sardoal que sofre as consequências de ver
descredibilizados os que aceitaram continuar e os que vieram juntar-se aos que queriam e desejavam ir descansar e gozar do descanso que tanto ambicionavam.
Por isso se renova o apelo: venham conhecer primeiro e critiquem depois
para que se possa vir a fazer mais e melhor em prol duma Casa que é de todos, que
serve a todos e que tão maltratada é por alguns.
E assim desejamos um Feliz Ano Novo a todos, mesmo para os que não concordam com quem ficou.

O Provedor
Visite: www.sardoal.freguesias.pt
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Destaque

Tomada de posse dos Órgãos Sociais
No passado dia 20 de Dezembro, tomaram posse os
Órgãos Sociais da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Sardoal para o quadriénio 2020/2023:
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente-António Miguel Cabedal Borges
Vice Presidente– Américo Corda Falcão
1º Secretário– Paula Maria Bouça Anastácio
MESA ADMINISTRATIVA
Provedor– Anacleto da Silva Batista
Maria Arminda da Luz Oliveira
Ventura de Jesus Rosa
José Cardoso Tavares
Luís António Matos Lourenço Cadete
Aristides António Conceição Cardoso
Vítor Lopes Pires
SUPLENTES
Carlos Manuel Serras Serrão D` Andrade
Maria Celeste Alves Pereira Paulino
Natália dos Anjos Coelho da Silva Grácio
CONSELHO FISCAL OU DEFINITÓRIO
Presidente– José Ambrósio
Maria do Rosário Marques Chambel Gonçalves
Luís Patrão Salgueiro
SUPLENTES
Carlos Alberto Pires Coelho
Maria Fernanda de Andrade Coelho Machado
José Luís Aparício

CIRCULAR
Prezado Irmão (ã)
A Mesa Administrativa da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Sardoal informa que, de acordo com o estabelecido na alínea
h) do artigo 7º do COMPROMISSO DA IRMANDADE, o pagamento da quota social, deverá ser efetuada “no mês de janeiro do
ano a que respeita”.
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Investimento

A Santa Casa da Misericórdia de Sardoal candidatou-se ao
Fundo Rainha D. Leonor, da Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa, com vista à reabilitação do prédio situado na
Rua 5 de outubro, nº1-3.
O Fundo Rainha D. Leonor foi criado pela Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, em parceria com a União das
Misericórdias Portuguesas, para apoiar os valores e as atividades das Misericórdias de todo o País, no princípio da
autonomia cooperante.
É com orgulho que informamos os Irmãos, Utentes e
comunidade em geral, que o mesmo foi selecionado juntamente com outras 42 Misericórdias. Os contratos foram
celebrados no passado dia 13 de novembro. Os mesmos
destinam-se para a realização de projetos na área social e
de recuperação do património. Um investimento que ronda seis milhões de euros e que irá beneficiar milhares de
pessoas.
A Santa Casa da Misericórdia de Sardoal fez-se representar pelo Sr. Provedor Anacleto Batista e pela ViceProvedora D. Arminda Oliveira na cerimónia de assinatura dos contratos que decorreu, na sede da Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa.
Houve da parte da tarde uma sessão solene de encerramento, que decorreu na sala de extrações da lotaria.
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Em Foco

Comemorações do 25ª Aniversário
Centro de Santa Maria da Caridade

No dia 29 de Setembro de 2019, celebraram-se a Festa de
Santa Maria da Caridade, o dia da Irmandade e os 25 anos da inauguração do Centro de Santa Maria da Caridade.
O programa constou de almoço com os Órgãos Sociais e
pelas 15h a Celebração Eucarística na Igreja de Santa Maria da
Caridade.
Com um dia soalheiro, pelas 16:30, a Filarmónica União
Sardoalense realizou um concerto no Largo do Convento, onde
todos puderam disfrutar da excelente música e do ambiente envolvente.
No final do concerto o Sr. Provedor proferiu algumas palavras , onde abordou o que foi a construção do Centro de Santa
Maria da Caridade e os seus 25 anos de atividade.
E já no final da tarde realizou-se um lanche para os elementos da Filarmónica União Sardoalense e com a participação dos
Órgãos Sociais da Instituição.
A Santa Casa agradece efusivamente o excelente concerto que a
filarmónica proporcionou e também à Camara Municipal de Sardoal pelo cedência de cadeiras para que todos pudessem disfrutar
do mesmo mais comodamente.

Notícia no Jornal “Voz das
Misericórdias”
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Animação Sociocultural

Dia mundial da alimentação

Dia do Idoso

No âmbito das comemorações do
dia mundial da alimentação, a Santa Casa da Misericórdia de Sardoal,
promoveu várias iniciativas:

Junta de Freguesia de Sardoal

-Ao almoço os Utentes tiveram
oportunidade de escolher a salada a
seu gosto de entre várias opções;
-À tarde descascaram fruta e foi
promovida a criação de uma horta
de ervas aromáticas na entrada do
Centro de Dia.
Também foram distribuídos aos
Utentes marcadores de livros , fornecidos pela nutricionista, que
abordam a temática.

Como forma de Comemoração do dia do Idoso, no dia 1 de
Outubro foram realizadas vários
jogos, onde os Utentes das Respostas Sociais de Centro de Dia
e ERPI puderam conviver.
No dia 6 de outubro, os Utentes
que demonstraram interesse
puderam exercer o seu direito de
voto, sendo este um direito pessoal e constitui um dever cívico
assente numa responsabilidade
de cidadania.
Ao longo do mês foram também
realizados passeios pela Vila e
deslocações ao campo de futebol
para assistir aos jogos dos
Lagartos e ao festival de doçaria
de Abrantes.

Dia Nacional da prevenção à
Obesidade
No dia 11 de outubro celebrou-se o
Dia Nacional da Prevenção à Obesidade, os Utentes da Santa Casa da
Misericórdia de Sardoal juntaramse à iniciativa realizando uma
caminhada pelo campo.
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A Junta de Freguesia do Sardoal,
leva a efeito o II Concurso Presépios de Rua e Iluminação de
Natal, que arrancou no dia 2 de
dezembro, com 11 presépios
expostos, seis da edição de 2018
e cinco novos a concurso.
Os presépios foram construídos
por alunos do Agrupamento de
Escolas de Sardoal e por coletividades da Freguesia. Em jeito
de concurso, cinco trabalhos
encontram-se a votação e os três
primeiros classificados recebem
prémios. A exposição pode ser
vista até 7 de janeiro de 2020
A grande novidade é uma estrela
gigante com 7 metros de altura e
9 metros de largura.

Animação Sociocultural

Magusto

Pais Natal motards

No dia 12 de Novembro, os Utentes das Respostas Sociais de
Centro de Dia, Estrutura Residencial para a Pessoa Idosa e
Apoio domiciliário, comemoraram o magusto na Instituição.
Durante a tarde houve baile onde todos puderam dançar. Para
acabar bem a tarde ao lanche, houve castanhas e água pé.

O grupo Motard “Os Últimos do Ribatejo” visitaram as várias Respostas
Sociais da Instituição. Durante a visita
Motards e Utentes entoaram canções de
Natal e efetuaram uma troca de prendas.

Festa de Natal
No dia 20 de Dezembro realizou-se a Festa de Natal das Respostas
Sociais de Apoio Domiciliário, Lar e Centro de Dia.
Durante o período da manhã realizou-se a Celebração Eucarística, presidida pelo Capelão da Misericórdia Revendo Padre Carlos Almeida.
O almoço de Convívio foi servido no refeitório do Centro de Santa
Maria da Caridade, onde estiveram presentes Convidados e Utentes.
Durante a tarde, os Utentes da Instituição apresentaram peças de teatro,
músicas de natal e alguns poemas. Como forma de
presentear os Utentes da Instituição, os vários
setores da Instituição gravaram mensagens de
Natal, onde puderam dar o seu contributo para
embelezar ainda mais a festa. Ainda antes do lanche houve o habitual sorteio do cabaz de natal e o
discurso do Provedor.
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Creche

O outono chegou… e com ele as cores mudaram,
Ficou tudo mais cinzento, mas nós brincamos aos fantasmas, fizemos broas , provámos frutos diferentes ,
com sabores e cores bastante atraentes.
As castanhas assámos e uma lembrança para os pais elaborámos.

No Dia do Pijama foi saltar da cama e vir. Nem o
pijama tivemos que despir!

Uma estrela levamos, para em casa enfeitar e com a ajuda dos pais tivemos que trabalhar.
Chegou o Natal e a creche enfeitamos, fizemos trabalhos e uma vela pintamos para na noite de Natal, com
os pais adorarmos.

7

Património

Recordações de outros tempos (continuação)
Como já vem sendo habitual na edição do Boletim da Misericórdia, continuamos a divulgar fotografias que pretendem mostrar outros tempos, outros hábitos e outros costumes, tendo como pano de fundo
as ligações à Misericórdia.
Desta vez trazemos duas fotografias, que apesar de não ter sido possível identificar todos os elementos, consideramos que são uma mais valia para a história da Instituição. Neste sentido apela-se ao leitor
se tiver conhecimento do nome das pessoas ou de possível lapso na identificação que informe a redação do
boletim.
A primeira fotografia(fig1) tem um valor acrescido por ser possível identificar a data em que o Convento (Hospital) e a Igreja de Santa Maria da Caridade estiveram em obras, no ano de 1942, indo ao encontro do que escreveu Moleirinho em 2000 no Livro Santa Casa da Misericórdia de Sardoal- A instituição e
a sua atividade no que refere “Após alguns anos em que esteve votado ao abandono, quase em ruínas,
sofreu grandes obras, por volta de 1940, que o transformaram por completo num higiénico e modelar estabelecimento sanitário, dotado dos mais modernos utensílios clínicos cirúrgicos” Na fotografia é possível
identificar a D. Ilda Oliveira (Pardal) à Direita, e a sua irmã Domicilia Correia à esquerda.

Fig. 1

Na segunda Fotografia (fig2) datada de 1950 é possível
observar que o hospital da Santa Casa da Misericórdia
de Sardoal já se encontrava finalizado.
Na fotografia só foi identificada a D.Berta (sentada à
Direita).
Fig. 2
Nota de edição
No boletim nº20 da 3º série, por lapso da redação na fotografia sobre o rancho do Sardoal onde se lê Joaquim Grácio devia constar
Francisco Dionísio.
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