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Nesta Edição:

EDITORIAL

Assembleia da Misericór- 2
dia

Este número do Boletim vai sair em plena crise de retiro e quarentena obrigatória pelo virus COVID 19. Por isso e para além de comentar as
atividades que nele constam, importa que façamos desde já um grande agradecimento aos funcionários da Instituição que diariamente assistem os nossos Utentes, quer no Lar quer em Casa, para que nada lhes falte e não sintam tanto a solidão a que se encontram cometidos pelas contingências da
vida. Também para eles vai o pedido de muita calma e paciência porque
esperamos que o Senhor Jesus dos Remédios a todos conforte e ajude a passar estes dias com muita paciência.
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Aos nossos funcionários quero pedir que sejam cuidadosos, que evitem o
mais possível qualquer contacto de contágio e sigam as instruções com todo
o rigor.
E se Deus quiser, e Ele quer, no fim sentiremos a satisfação de VENCER e
faremos o agradecimento pessoal junto da sua Venerada Imagem, se nessa
data fôr possível.
Rezo por todos vós e peço a Deus que vos ajude nos momentos de maior de
dificuldade.

Este Boletim tem o
patrocínio da Freguesia de
Sardoal

Que Santa Maria da Caridade estenda o seu manto sobre todos nós e nos
guarde de todos os perigos, como Virgem Gloriosa e Bendita.
Para todos, funcionários, utentes e seus familiares a gratidão do Provedor,
em nome da Mesa Administrativa.

O Provedor

Visite: www.sardoal.freguesias.pt
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Devido ao surto do novo corona vírus, por indicação das entidades competentes, de acordo com as
recomendações da Direção Geral de Saúde e da União
das Misericórdias Portuguesas, a realização da Assembleia Geral Ordinária convocada para o dia 14 de Março
ficou suspensa sine die.
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Formação Primeiros Socorros
Iniciou no mês de março na sala de atividades do centro de dia Sr. Jesus dos Remédios,
uma formação de primeiros socorros. A mesma
tem como público alvo os colaboradores da Instituição.

Na entrega do IRS de 2019, em 2020, seja solidário.
Consigne, pelo menos, 0,5% do seu IRS. Não lhe custa
nada...
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Em foco

III Baile Geracional de Carnaval
Pelo Terceiro ano, a Santa Casa da Misericórdia
realizou o baile geracional no passado dia 21 de Fevereiro. Este ano a Santa Casa da Misericórdia convidou
novamente a Santa Casa da Misericórdia de Abrantes a
qual aceitou o convite.
Na semana que antecedeu o baile os utentes da
misericórdia tiveram oportunidade de escolher os seus
fatos e assim prepararem-se devidamente para que não
faltasse boa disposição.
Com os utentes devidamente engalanados e com
a chegada da Misericórdia de Abrantes iniciou-se o baile
onde todos tiveram oportunidade de dar um pé de dança
e até conviver com amigos de longa data. Findo o baile
realizou-se o habitual lanche convívio.
Torna-se importante referir que a realização do
baile geracional no interior da instituição prende-se com
a possibilidade de uma maior abrangência de participação de utentes.
De seguida apresenta-se umas quadras realizadas
elaboradas pelo Utente Elísio Henriques em relação ao
baile:
“A nossa Santa Casa está no Largo do Convento
Mas faz sempre estas coisas com grande contentamento
A sexta Feira de Entrudo quase já não existia
Vieram cá os utentes de Abrantes
Foi uma tarde de alegria
Dançaram todos em conjunto
Com grande satisfação
Depois lanchamos todos juntos
Em harmonia e satisfação
Que não deixem acabar
Esta velha tradição
Mas a nossa Santa Casa
Tem estas coisas sempre à mão”
Elisio Henriques
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Em Foco
Motocross na Baía

Se recuarmos algumas décadas a trás, era usual a realização de motocross nas aldeias do nosso concelho. Ao longo dos
tempos esses eventos foram acabando, tendo sido substituídos
pelos passeios de mota.
Porém o grupo motard “Os Duros“ de Andreus, ressuscitou os eventos de motocross no nosso Concelho, tendo também
para isso contribuído a Santa Casa da Misericórdia com a cedência dos terrenos na Baía através de protocolo.
Como tal, relembrando velhos hábitos, os Utentes da
Santa Casa da Misericórdia de Sardoal, foram assistir no dia 23
de Fevereiro aos treinos livres.
Devido ao surto de COVID-19, não se realizou o campeonato regional centro/ sul Mx ribatejo no dia 15 de março, tendo o mesmo ficado adiado para nova data a marcar.
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Creche

Numa altura em que não sabemos quando voltamos a
ter as nossas rotinas, a fazer atividades, A receber miminhos e
abraços mostramos alguns dos últimos trabalhos realizados.
Aos pais pedimos calma, paciência e cara alegre para os
nossos meninos. Se para nós está a ser muito difícil ficar fechados em casa e ir trabalhar sem meninos…. Para eles ainda é
mais complicado.
Todos gostam de correr, saltar e brincar com os amigos.
Agora apenas os podem ver em pequenos vídeos que os pais
muito gentilmente vão fazendo para manterem o contacto.
Muito obrigada pelas partilhas, conversas, desabafos, dúvidas e mimos virtuais.
Desejamos que tudo passe rápido, que nós, os nossos e todos os
que conhecemos vençam esta guerra. Sim é uma guerra, uma
guerra em que o inimigo é invisível e pode chegar a todos.
Tenham cuidado, protejam-se, sigam as recomendações
dadas e juntos iremos vencer.

JUNTOS SOMOS FORTES!!!
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Creche

Junta de Freguesia de Sardoal
A primeira edição da celebração do Dia Internacional da Mulher pela Junta de Freguesia de Sardoal
teve lugar no dia 8 de março. A iniciativa propunha
a escolha de um dos restaurantes da Freguesia, que
celebraram o dia, beneficiando de um desconto de
cinco euros na refeição, desde que fosse residente
na Freguesia de Sardoal.
Os três restaurantes aderentes foram: Zito, Dom
Vinho e Três Naus.
A ideia passa por assinalar um dia especial e ao
mesmo tempo apoiar o comércio local.

Este Boletim tem o
patrocínio da Freguesia de
Sardoal

Visite: www.sardoal.freguesias.pt
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Património

Recordações de outros tempos (continuação)
Continuamos a divulgar fotografias que pretendem mostrar outros tempos, outros hábitos e outros
costumes, tendo como pano de fundo as ligações à Misericórdia.
Apresenta-se uma fotografia na escadaria do convento que foi tirada em 2 de setembro de 1945.
Foi possível identificar todos os elementos que
constam na foto, porem se encontrar algum lapso
apela-se ao leitor para que informe a redação do
boletim .
Da esquerda para a direita: Jacinta Chambel ;
Ilda

Oliveira (Pardal);

Maria Emilia Grácio;

Domicília Correia; DrªGarcia (Julio Rodrigues
garcia); Maria Engrácia Bexiga.

O Oratório do Sr. Do Calvário
Ao Longo dos Tempos o largo do convento foi um
espaço de oração e de convívio. Desde as festas de
Santa Maria da Caridade, as Procissões, as brincadeiras de criança, os namoros no banco de jardim….e como tal foi sofrendo várias alterações ao
longo dos tempos.
Fig 1: O Largo do Convento na atualidade

Nesta edição partilhamos uma alteração realizada na
década de 30/40 do século passado, relativa ao oratório do Sr. do Calvário.

O local onde hoje se localiza o oratório do Senhor
do Calvário (fig 1), era antigamente uma janela da
capela do senhor dos Remédios(fig2), a qual ainda é
possível verificar a sua existência a partir do interior
da capela, que ainda dispõe dos postigos (fig 9).

Fig 2: 8 de setembro de 1934
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Património

O Oratório do Sr. Do Calvário
Ao que foi possível apurar em registo fotográfico,
o oratório encontrava-se à esquerda da Igreja de
Santa Maria da Caridade (Fig 3) sendo a sua fachada ligeiramente diferente da atual, destacando-se
desde logo o degrau sob o oratório(fig 4). É possível verificar que os ornamentos em volta do oratório atual são bastante idênticos aos que existiam na
antiga janela da capela (Fig 5,6 e 7)
Fig 3

Fig 4: Antigo oratório do
Sr. do Calvário

Fig 5: Atual oratório do
Sr. do Calvário
Fig 8

Supõe-se (a partir de fotografias à data) que a sua
transferência para a localização atual tenha ocorrido
entre 1935/1945, no mesmo período das obras de
remodelação do hospital.

Fig 6 e 7 Antiga Janela da Capela do Sr. Dos Remédios

Devido às condições climatéricas a imagem do Sr.
Do calvário encontra-se no interior da Igreja de
Santa Maria da Caridade(fig10) sendo colocado
no oratório no período entre a procissão dos pasFig 9Janela da Capela do
Sr. Dos Remédios

sos e a quinta feira santa.

Fig 10 Sr. Do Calvário
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