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CRECHE E ENSINO PRÉ ESCOLAR



V ivemos um tempo de grandes inquietudes, de desafios aliciantes e de 
enormes responsabilidades. Cada segundo que passa, sen�mos a 
necessidade de reforçarmos o compromisso solidário que nos aproxima e 

que nos une fraternamente. É uma missão permanente de bem fazer que temos de 
reforçar, tendo como obje�vo primeiro os nossos utentes, os nossos clientes, os 
nossos dis�ntos trabalhadores, e toda a comunidade a que pertencemos. 
A nossa ação quo�diana dá respostas reais a pessoas concretas, muitas delas em 
situação de grande vulnerabilidade. É esta a nossa iden�dade, são estes os nossos 
valores e princípios, fins e obje�vos.

Em 2017, as nossas prioridades concentram-se:

Na concre�zação de parcerias na “área hospitalar” que acrescentem valor à administração da Santa Casa 
da Misericórdia de Resende, que tenham efeito mul�plicador na eficácia e na qualidade dos serviços 
prestados aos nossos utentes.
Na sustentabilidade económico - financeira a médio longo prazo, que garanta uma solidez financeira 
Ins�tucional,  assente em valores de trabalho, de rigor, de dedicação e de responsabilidade. 
Na alienação de Património, geradora de capitais próprios, que nos permita inves�r na melhoria do bem-
estar dos nossos utentes e nas condições de trabalho dos nossos trabalhadores. 
No aproveitamento do quadro comunitário em execução, nomeadamente nas áreas da formação 
profissional dos nossos recursos humanos, na reabilitação urbana, na eficiência energé�ca e na 
modernização administra�va. 
Na redução de custos com a prestação de serviços em áreas dis�ntas. 
No contributo que damos à economia local, nomeadamente com a criação de postos de trabalho e na 
oferta de oportunidades de aprendizagem em contexto real de trabalho. 
Na manutenção, conservação, funcionalidade e reparação do edificado e dos equipamentos da SCMR.
Com a ajuda de todos os que queiram trabalhar pela Santa Casa e para a Santa Casa, em par�lha e com 
responsabilidade solidária, canalizarei as minhas forças ao serviço desta tão nobre Ins�tuição, com a 
liderança e a autoridade imprescindíveis nestas funções, sempre com a ambição de podermos abraçar 
novos serviços e novas valências.  
Juntos, con�nuaremos a levar adiante esta tão grandiosa obra!
  
 

Palavra do Provedor

 O Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Resende
Jaime Alves

2



Tomada de Posse

N
uma perspec�va acolhedora e sempre de bem fazer, tomaram posse no passado dia 27 de 
fevereiro do ano em curso, os novos Órgãos Sociais da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de Resende.  
Ato de grande relevo para a Ins�tuição, não só pela sua natureza e grandeza, mas também pelo 

seu contexto social e económico-financeiro.
Perante tal acontecimento, sinto a alegria de servir, com todos aqueles que de uma forma gratuita se 

disponibilizarem para tão nobre missão. É precisamente neste contexto social que os Órgãos Sociais se 

comprometeram a cumprir o seu Compromisso ao longo deste mandato que nos foi conferido 

legi�mamente pelos irmãos da Irmandade, para dirigir os des�nos de tão nobre Ins�tuição. Sinto por 

isso, a felicidade de poder contribuir para que tal ato seja da maior importância para todos os que aqui 

vivem, trabalham, estão directamente ou indirectamente ligados à nossa Santa Casa.  
Neste sen�do, será justo afirmar a convicção de um trabalho honesto e pro�cuo para procurar 

corresponder e responder aos desejos de todos os que contam connosco.
Da parte dos Órgãos Sociais tudo será realizado no sen�do de dar con�nuidade à obra há muitos anos 

iniciada, e que queremos que seja perpetuada sempre com o crescimento que merece.
Por isso mais uma vez reafirmo, a vontade forte de trabalhar no sen�do de enriquecer, por todos os 

meios, esta grande Ins�tuição. Meios humanos e logís�cos, para que possamos dar resposta às 

solicitações cada vez mais per�nentes e necessárias das diversas situações do mundo actual. Assim 

sendo, e uma vez empossados, queremos ser úteis para realizar tão grande empreendimento. Com os 

desejos de uma boa caminhada para os próximos tempos, sempre na disponibilidade de bem servir.    

NOVOS ORGÃOS SOCIAIS SCMR 
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 O Presidente da Assembleia Geral da Irmandade
 Pe. Abel Costa



Festa da Comunhão Pascal

R
preparatórias para a cerimónia que foi presidida pelo Capelão da Misericórdia, Rev. Pe. José Augusto 
Marques, tendo como concelebrantes alguns Párocos da Zona Pastoral de Resende. Foi uma cerimónia 
de enorme significado e relevância para a nossa Ins�tuição, no dia em que a Igreja Católica celebrou a 
Divina Misericórdia.
Celebrar a PÁSCOA da Ressureição de JESUS, é aceitar valores de uma vida nova trazida por Jesus, 
reconhecendo o quanto Ele pode dar sen�do à nossa vida. É o testemunho da alegria, da simplicidade, da 
abertura a Deus e da atenção aos outros. 
No fim da tarde, houve um convívio fraterno, numa perspec�va acolhedora, que juntou os utentes e seus 
familiares, elementos dos Corpos Sociais da Irmandade da Santa Casa, trabalhadores e população em 
geral que se associou a esta FESTA DA COMUNHÃO PASCAL DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
RESENDE.
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ealizou-se no dia três de abril do corrente ano, pelas quinze horas, a cerimónia Religiosa da Festa 
da Comunhão Pascal da Santa Casa da Misericórdia de Resende, solenizada pelo Grupo Coral da 
Misericórdia, na Capela da E.R.P.I - Lar de Idosos. Pelas catorze horas, foram realizadas confissões 

 O Vice Presidente do Conselho Fiscal da Irmandade
António Pereira Pimenta  



Assembleia Geral de Irmãos

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E APRESENTAÇÃO DE CONTAS DA GERENCIA 2015

 O Tesoureiro da Mesa Administra�va
Silvério Guedes

N
apresentar, discu�r e aprovar o Relatório de A�vidades desenvolvidas no ano de dois mil e quinze, bem 
como a respec�va Conta de Gerência do mesmo ano económico.
Depois de lida a ata da reunião anterior, o Sr. Provedor, Jaime Alves, pediu a palavra ao Presidente da 
Assembleia Geral, para prestar um conjunto de informações de interesse comum para a Irmandade, a 
todos os irmãos que se encontravam ali presentes em grande número. Referiu que foi iniciada e 
legi�mada uma nova etapa na história da Santa Casa da Misericórdia de Resende, clarificando a vida da 
Ins�tuição, mostrando vontade em dar con�nuidade a esta grande obra. Entrando na ordem do dia, foi 

o dia 02 de Abril de 2016, pelas catorze horas, reuniu-se a Assembleia Geral da Irmandade da 
Santa Casa da Misericórdia de Resende, sob a Presidência do Rev. Pe. Abel Rodrigues da Costa, no 
Salão Nobre da respec�va Estrutura Residencial para Idosos para entre outros assuntos, 

apresentado através de projector mul�média, o 
Relatório de A�vidades desenvolvidas no ano de 
dois mil e quinze, agradecendo aos Serviços 
Administra�vos Centrais toda a competência 
técnica na elaboração do documento. Sendo 
depois subme�do a votação, o mesmo foi 
aprovado por unanimidade.
A pedido do Presidente da Assembleia Geral, o 
Provedor fez a apresentação da  conta de  
Gerência do ano económico de dois mil e quinze, 
solicitando colaboração à Diretora de Serviços 
Administra�vo - Financeiros, para qualquer informação complementar que fosse oportuna e devida, por 
se tratar de um documento de grande cariz técnico. O Presidente do Conselho Fiscal da Irmandade ou 
Definitório, Sr. Horácio Semblano, leu o parecer favorável do órgão rela�vo ao documento em análise, 
antes de o mesmo ser subme�do a votação e aprovado por unanimidade por todos os irmãos. 
Da ordem do dia, ainda fazia parte, um pedido de autorização à Assembleia Geral de Irmãos, para início 
do processo de alienação de alguns ar�gos matriciais do Património da Santa Casa, caso essa alienação 
corresponda a uma mais valia, numa perspec�va do reforço dos capitais próprios da Ins�tuição, 
salvaguardando o superior interesse da mesma, visto que o Provedor informou todos os Irmãos 
presentes, que nenhuma adjudicação será efectuada abaixo do valor da avaliação externa de mercado, 
realizada previamente para o efeito, e que todo o processo será liderado por uma Comissão de Alienação, 
sendo depois ra�ficado essa adjudicação em reunião ordinária da Mesa Administra�va. Subme�da a 
proposta a votação foi aprovado por unanimidade por todos os irmãos. De seguida, procedeu-se à 
aprovação em minuta, da ata da Assembleia Geral, que ficou aprovada por unanimidade, antes de 
encerrarmos a reunião com uma oração de louvor a nosso Senhor Jesus Cristo por intercessão de Nossa 
Senhora do Carmo, nossa boa e san�ssima Padroeira.                                 . 
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No passado dia 24 de Abril de 2016, realizou-se no pavilhão mul�usos de Caldas de Aregos, a 
tradicional Festa das Cavacas, uma organização da Companhia das Águas, que contou com o 
apoio do Município de Resende.

O certame contou com a par�cipação das afamadas Cavacas da Santa Casa da Misericórdia de Resende, 
que mobilizou alguns dos seus trabalhadores, para representar a Ins�tuição, num evento de 
importância maior, na promoção e divulgação da nossa doçaria tradicional.
A Santa Casa da Misericórdia de Resende foi a 2ª Classificada no Incen�vo "Melhores Cavacas da Festa 
das Cavacas – Edição 2016" comprovando mais uma vez a sua qualidade MARCA MISERICÓRDIA.
Agradecemos especialmente às nossas dis�ntas trabalhadoras pela sua extraordinária dedicação e pelo 
elevado profissionalismo, na confecção das mesmas, e a todos quantos mobilizaram esforços na 
decoração do local da venda, que estava com um especial bom gosto.
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Festa das Cavacas

 A Técnica de Recursos Humanos
Vera Pereira  

J ornal Voz das Misericórdias, uma 
publicação da UMP, divulga e promove o 
Grupo Coral Religioso e Grupo de 

Cantares Tradicionais da Misericórdia de Resende. 
Sublinhamos o envolvimento do nosso capital 
humano, enquanto força mobilizadora, inspirados 
na missão e no sen�do de Compromisso 
Ins�tucional, evidenciado no trabalho meritório 
que desenvolvem, em prol de todos quantos 
beneficiam da sua ação.

O Maestro
Valter Barrosa 



Festa da Família do Lar Residencial  

N o passado dia 14/05/2016, realizou-se a Festa da Família, na valência do Lar Residencial, que juntou       

elementos dos Corpos Sociais da Irmandade, trabalhadores, clientes e seus familiares.

Trata-se de uma data assinalável e de importância maior para a nossa Ins�tuição, merecendo por isso, 

uma comemoração especial.

Trabalhamos todos os dias convictos de que somos uma família, pois acreditamos que só assim contribuímos para 

a qualidade de vida dos nossos clientes. A união de colaboradores, clientes e seus familiares traduz-se numa mais 

valia para a nossa Ins�tuição.

Neste sen�do, iniciamos a nossa festa com o Sr. Provedor e a Diretora Técnica da valência a dar as boas 
vindas a todos os presentes, e o programa seguiu-se com a apresentação de um vídeo das a�vidades dos 
clientes, uma drama�zação sobre a importância de um elemento com deficiência no seio de uma família, 
danças variadas, e como não poderia deixar de ser terminou com um lanche e entrega de lembranças.
Obviamente que para que este acontecimento fosse concre�zado, exigiu muita organização e trabalho 
quer por parte dos nossos clientes, quer por parte da equipa de a�vidades mul�disciplinares e demais 
colaboradores da valência, que muito se empenharam. Desde já um muito obrigada a todos!
Aos familiares agradeço a presença, acreditai que o sucesso da festa é a vossa companhia. Visitem-nos 
sempre, estamos abertos para vos receber, não só neste dia em par�cular, mas todos os dias que 
entenderem…
Fica desde já a promessa da realização da Festa da Família 2017! Até breve…
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 A Diretora Técnica 
Isa Cardoso  

“A FAMÍLIA É UM PORTO SEGURO. É O PRIMEIRO LUGAR ONDE QUEREMOS IR QUANDO AS ONDAS 

ESTÃO MUITO FORTES OU QUANDO QUEREMOS COMPARTILHAR UMA ALEGRIA MUITO GRANDE.”



Atividades Multidiciplinares 
nas Diversas Valências 

Anual, esta equipa assegura as a�vidades diárias nas diversas 
valências assim como as datas comemora�vas.

As a�vidades específicas que a equipa desenvolve são: 
psicomotricidade, piscinas, jogos lúdicos, terapia pela música, 
terapias a�vas e expressivas, ida à biblioteca, atelier de culinária, 
terapia pelo cavalo, aniversários, quinta pedagógica, boccia e 
es�mulação cogni�va. Estas a�vidades promovem a par�cipação 
a�va dos clientes bem como a melhoria do bem-estar e da 
qualidade de vida.  

Ao longo do ano foram comemoradas diversas datas, entre as 
quais, o Dia de Reis, a Festa de Carnaval, o Dia Mundial da Saúde, o 
Dia Mundial da Dança, a Festa da Família, a Festa da Cereja, Dia 
Mundial da Criança, Dia Internacional dos Avós, Dia Internacional 
do Idoso e Dia de S. Mar�nho. Para além destas datas, foram 
proporcionadas a�vidades de lazer e convívio: idas à Praia do 
Senhor da Pedra, ao Peso da Régua, à Festa da Nossa Sra. dos 
Remédios, piquenique em Porto de Rei, Festa da Bôla, Festa da 
Labareda, Jogos Sem Fronteiras, ida ao circo, jantares entre 
colaboradores e clientes confeccionados pelos mesmos. 

V astas são as a�vidades realizadas pela Equipa de 
A�vidades Mul�disciplinares para todos os clientes da 
nossa Ins�tuição. De acordo com o Plano de A�vidades 

A Equipa de A�vidades Mul�diciplinares
Carina Moura

Helena Teixeira
Sara Alves
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Campeonato Individual de Boccia Sénior 

ZONA DOURO 2016

F oi no dia 17 de fevereiro do corrente ano que se realizou, no Pavilhão de Anreade, mais uma 

edição do Campeonato de Portugal de Boccia Sénior Individual da Zona Douro. Este evento tem 

uma elevada importância para a Santa Casa uma vez que somos a en�dade que o organiza, 
localmente, juntamente com Associação de Paralisia Cerebral do Porto.



Festa de Finalistas 

E m setembro juntámo-nos e iniciamos o ano le�vo (2015/2016). Hoje, dia 02/07/2016 

encontramo-nos novamente mas, para o encerrarmos, para comemorar a conclusão de mais 

uma etapa da vida das nossas crianças! Como o tempo passou tão rapidamente! Quase não 
demos por ele, mas podemos afirmar que foi um ano de muito e intenso trabalho. 
Na nossa Ins�tuição, ao longo deste ano, as nossas crianças es�veram sempre em primeiro lugar. Temos 

uma grande equipa! Docentes, que nunca perderam de vista a sua missão principal, que é o 

desenvolvimento integral das crianças e proporcionar o seu bem-estar em ambiente escolar. Auxiliares 

que não se limitaram a exercer as funções que lhes compe�am, e sempre se dispuseram a apoiar 

professores e crianças, para que estes serviços funcionassem o melhor possível e para que às crianças 

nada faltasse.
Fruto de todo o trabalho e empenho, presenciamos um espetáculo que não será fácil de esquecer, devido 

à alegria, cor e dinâmicas apresentadas mas, acima de tudo, pela amizade e união aqui patenteadas!
Par�ciparam nesta fes�vidade os alunos da creche e do pré-escolar. Prepararam-se ao longo do ano, mais 

especificamente, durante algumas semanas, apresentando aos pais atuações de grande qualidade, não 

deixando, por mãos alheias, os seus dotes ar�s�cos, a sua competência, a sua mo�vação e empenho. 
A festa finalizou com um lanche convívio entre a nossa Ins�tuição e os Encarregados de Educação. 
Temos noção de que não fomos perfeitos. Temos noção que nem sempre conseguimos o melhor. Temos  

noção que nem sempre agradámos a todos mas…
 Chegámos ao fim do ano de consciência tranquila porque tentámos fazer o melhor!
Nós, para além da consciência tranquila, estamos orgulhosos e agradecidos a quem trabalhou em união 

de esforços conseguindo ultrapassar as dificuldades surgidas.
A todos, um grande Obrigado e…  divirtam-se que são “FÉRIAS”!
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O Vice Provedor
 António Alberto Pereira

CRECHE E DO ENSINO PRÉ ESCOLAR 



São João na Misericórdia

N o dia 24 de Junho, a nossa Ins�tuição comemorou mais um dia de S. João. Este ano a festa foi 

abrilhantada por um grupo de concer�nas, muito do agrado dos nossos utentes, e mais tarde
pela atuação do colaborador  Rui Assembleia. 

Como não podia deixar de ser, também �vemos a nossa sardinhada e outras iguarias com que todos nos 

deliciámos.
O convívio entre os utentes, funcionários e Órgãos Sociais foi de verdadeira festa, onde todos se 

diver�ram e conviveram.
A todos quantos colaboraram, quer com trabalho para que tudo es�vesse em conformidade com a data 

que se assinalava, quer com a sua presença e boa disposição o nosso “ BEM HAJAM”.
O nosso agradecimento especial ao Sr. Tesoureiro da Mesa Administra�va Silvério Guedes e ao seu grupo 

de concer�nas pela alegria e disponibilidade demonstrada. Ao colaborador Rui Assembleia, com quem 

sempre contamos para nos proporcionar momentos de “folia” e boa disposição.
Aos Órgãos Sociais pela colaboração e presença, especialmente à Prof. Emília pelo esforço e dedicação. 

Quer na organização da festa, quer na disponibilidade e destreza com que esteve nos assadores, para que 

as sardinhas e a carne es�vessem no ponto. 
Esperamos que este espírito de confraternização se mantenha e que para o ano cá estejamos, se possível 

com a presença de todos e muitos mais, para assinalarmos mais uma vez a data.
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A Animadora
Isabel Mendes
 



Peregrinação Nacional a Fátima
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R ealizou-se no passado dia 25 de junho de 2016, a Peregrinação Nacional das Misericórdias 
Portuguesas ao Santuário de Fá�ma, numa organização da U.M.P, inserida no âmbito do ano 
jubilar extraordinário da Misericórdia, ins�tuído pelo Santo Padre, Papa Francisco. 

A União das Misericórdias Portuguesas lançou o desafio para que, numa comunhão fraterna, 
par�cipássemos na referida Peregrinação, com a presença de utentes, trabalhadores e elementos dos 
Corpos Sociais da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Resende, fazendo-nos acompanhar com 
os elementos iden�fica�vos da nossa Irmandade: Bandeira Ins�tucional, Capas e Bastões u�lizados pelos 
Órgãos Sociais, para que este acontecimento, �vesse a devida solenização.
A Misericórdia de Resende aceitou com muita alegria e vontade cristã, esta inicia�va de especial 
importância e de extraordinário significado, e fez-se representar com um grupo de cerca de 60 elementos 
entusiastas, entre utentes das diversas valências e respostas sociais da Santa Casa, seus trabalhadores e 
elementos dos Corpos Sociais da Irmandade. 

O Presidente do Conselho Fiscal da Irmandade
  Horácio Semblano 
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Festa de Nossa Senhora do Carmo 

N os dias 16 e 17 do passado mês de julho, a Santa Casa da Misericórdia de Resende festejou a sua 

padroeira, Nossa Senhora do Carmo. No dia 16, pelas 21 horas, pudemos assis�r a uma 

magnífica representação teatral pelo grupo de teatro do Agrupamento de Escuteiros de S. 
Mar�nho de Mouros. Foi um momento muito apreciado pelas muitas pessoas que es�veram presentes. 

No dia 17, pelas 16 horas, foi celebrada a Eucaris�a em honra de Nossa Senhora do Carmo, presidida pelo 

senhor padre José Augusto, tendo concelebrado ainda os Reverendos Padre Mar�ns, Padre Abel e Padre 

José Miguel. Seguiu-se a Solene Procissão que tendo saído do espaço da Santa Casa da Misericórdia, 

percorreu a variante até ao jardim municipal e regressou pela rua principal até à capela dedicada à 

padroeira. Apesar do enorme calor que se fazia sen�r, foi grande o número de pessoas que par�ciparam 

na procissão, desde trabalhadores que acorreram em grande número a outras pessoas devotas de Nossa 

Senhora do Carmo. Para terminar da melhor forma as fes�vidades em honra da padroeira, o grupo 

“Estrelas da Primavera” ofereceu-nos um magnífico espetáculo que muito animou o grande número de 

pessoas presentes e que durou até que as outras estrelas, estas de Verão, lembraram que era tempo de 

regressar a casa. Para retemperar forças, a meio do baile, houve um lanche/convívio para todos os 

presentes. É de referir que foi com muito entusiasmo, empenho e dedicação que os trabalhadores 

prepararam a festa da padroeira. Muitos deles abdicaram do seu tempo de descanso e do conforto do lar 

para, após um dia de trabalho, ensaiarem os cân�cos que solenizaram a Eucaris�a e a Procissão, 

elaborarem diferentes ornamentos para embelezar a festa, prepararem as magníficas sobremesas e os 

deliciosos pitéus que fizeram a delícia de todos no convívio da tarde. Certamente que muito agradou à 

Mãe do Céu o empenho e a dedicação de tão significa�vo número de funcionárias que, na tarde do dia 16, 

embelezaram a capela e os andores para a fes�vidade Religiosa do dia seguinte. Para abrilhantar ainda 

mais a fes�vidade, duas bondosas senhoras da comunidade, a D. Luciana e a D. Aldina, ofereceram uma 

lindíssima toalha de linho que embelezaram com renda e bordados lavrados por elas, para o altar da 

cerimónia. A Mesa Administra�va agradece a todos e a cada um em par�cular todo o empenho e carinho 

que dedicaram na preparação da festa da padroeira. 
Que a Mãe do Céu a todos abençoe e proteja.

A Secretária da Mesa Administra�va
 Emília Fonseca



Realização de Diversas Obras
de Reabilitação Urbana 
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DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO URBANO

PAVIMENTAÇÃO DO COMPLEXO URBANO

REPARAÇÃO DE INFILTRAÇÕES DE ÁGUA

REQUALIFICAÇÃO DE JARDINS EXTERIORES

TELHADO LAR DE INFÂNCIA E JUVENTUDE



Comemoração do Dia do Idoso
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N o dia 10 de outubro de 2016, comemoramos na Santa Casa da Misericórdia de Resende, o dia 
Internacional do Idoso, e para sinalizar a data, a Provedoria convidou todos os utentes das 
restantes Ins�tuições Par�culares de Solidariedade Social do concelho, para que juntos, e numa 

perspec�va inclusiva e acolhedora, par�lharmos de um dia de convívio, par�lha de conhecimentos e 
emoções e muita alegria nas instalações da Irmandade da Santa Casa.
Do programa anunciado, destaque para a celebração da Santa Missa, presidida pelo Rev. Pe. Mar�ns 
Teixeira, onde através de uma extraordinária mensagem, transmi�u que “respeitar as pessoas idosas é 
tratar o próprio futuro com respeito”, enchendo o coração de todos aqueles que ali estavam presentes, 
com alegria, paz, amor e emoção, entre utentes, seus familiares e amigos, trabalhadores das diversas 
valências e respostas sociais da Santa Casa, elementos dos Corpos Sociais presentes e os ilustres 
convidados da Irmandade S. Francisco Xavier, que responderam afirma�vamente e marcaram presença 
num dia de importância maior, para prestarmos a devida homenagem a todos os idosos. No final da 
celebração, foram benzidas as lembranças que mais tarde vieram a ser distribuídas a todos os idosos e 
convidados presentes.
De seguida pela hora do almoço, reuniram-se no refeitório da Estrutura Residencial para Idosos, para um 
momento de confraternização e para apreciar uma bela feijoada, preparada pelas nossas dis�ntas 
trabalhadoras da cozinha. 
Para a parte de tarde, estava reservada uma caminhada pedestre pelo complexo urbano da Santa Casa da 
Misericórdia de Resende, antes da concentração final no largo de Infância e Juventude, onde decorreram 
diversas a�vidades mul�disciplinares, muito apreciadas por todos os presentes. 
Antes do lanche convívio, tomou a palavra o Sr. Juiz da Irmandade S. Francisco Xavier, Sr. António Fonseca, 
que reconheceu a importância deste dia, agradecendo o convite formalizado e toda a colaboração 
interins�tucional que se verifica entre as duas en�dades. De seguida, tomou a palavra o Sr. Provedor, 
Jaime Alves, que agradeceu todo o empenho ins�tucional, e a mobilização de todos, para que a 
comemoração do Dia Internacional do Idoso fosse mais uma vez assinalado na Santa Casa e vivenciado 
com muita alegria, permi�ndo dar o devido reconhecimento a todos os nossos Idosos pela sua 
importância, e no contributo que individualmente dão à vida da Ins�tuição.   
  

O Coordenador da Equipa de A�vidades Mul�disciplinares
  Tiago Almeida



Comemoração dos 100 anos

F
Foi no dia 14 de outubro que a Santa Casa da Misericórdia de Resende alegremente comemorou 
o 100º aniversário da cliente Maria de Jesus da ERPI - Lar de Grandes Dependentes Acamados. 
Todo o centenário deve ser comemorado pois em cem anos foram muitos os momentos 
vivenciados. Para sinalizar esta data foi realizado um lanche convívio contando com a presença 

de outros clientes, colaboradores e órgãos sociais. A família aceitou de imediato e sensibilizada o convite 
feito pela Santa Casa e juntou-se a esta comemoração do seu ente querido.  

A si, Dª Maria de Jesus:
Cem primaveras já se passaram como também cem invernos, mesmo assim con�nua com um sorriso 
lindo nos lábios.
Parabéns pelos cem anos de vida, cem anos de experiência e sabedoria! Que Deus con�nue ao seu lado 
como sempre esteve em todas as suas etapas.
                                                                                                                                      Votos de felicidades.

D. MARIA DE JESUS
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 A Equipa de A�vidades Mul�disciplinares 
Carina Moura

Helena Teixeira
Sara Alves  

Assembleia Geral 

A
Com o Salão Nobre da Estrutura Residencial para Idosos cheio de Irmãos da Irmandade, foi também 
aprovado por unanimidade, o respec�vo Orçamento ordinário que contém a Conta de Exploração 
Previsional e Orçamento de Inves�mentos e Desinves�mentos, para o ano económico de 2017.   
A ação quo�diana da Santa Casa dá respostas reais a pessoas concretas, muitas delas em situação de 
grande vulnerabilidade. É esta a nossa iden�dade, são estes os nossos valores e princípios, fins e 
obje�vos, plasmados no nosso COMPROMISSO, assim se referiu o senhor Provedor, Jaime Alves, 
aquando da apresentação dos documentos previsionais.

ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES 2017

Santa Casa da Misericórdia de Resende já tem o seu Plano de A�vidades, para o exercício social 
de 2017, aprovado por unanimidade pela Assembleia Geral da Irmandade, em reunião ordinária 
que ocorreu no dia 26 de novembro de 2016. 

O Vogal da Mesa Administra�va 
  Jorge Albino 



Jubileu das Almas

N
o passado dia 27 de Novembro, em cumprimento do es�pulado no COMPROMISSO da 
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Resende e de acordo com o Plano de A�vidades 
em vigor, celebramos o SOLENE JUBILEU DAS ALMAS, na capela de S. José, sita na Estrutura 
Residencial para Idosos, em sufrágio pelos benfeitores e utentes falecidos da Santa Casa da 

Misericórdia de Resende, com a presença de elementos dos Corpos Sociais da Irmandade da Santa Casa, 
irmãos, trabalhadores da Ins�tuição, utentes e uma assembleia cristã bem composta, para louvar a Deus 
e rezar pelas almas dos entes queridos, para além da presença de vários sacerdotes da Zona Pastoral de 
Resende. 
A celebração do SOLENE JUBILEU iniciou-se pelas 14 horas com serviço de confissões e pelas 15 horas 
com a celebração da Santa Missa, presidida pelo Capelão da Misericórdia Rev. Pe. José Augusto Marques, 
que abriu com o canto dos Salmos de Vésperas do O�cio de Defuntos, solenizado e cantado pelo grupo 
coral religioso da Santa Casa da Misericórdia de Resende, e pelos sacerdotes presentes. Rezar pelos 
nossos benfeitores e pelos irmãos falecidos é um dever Ins�tucional. Ao celebrar as Exéquias dos seus 
irmãos, procuram os cristãos afirmar sem reservas a esperança na vida eterna, de tal modo, porém, que 
não pareçam ignorar ou menosprezar o modo de pensar e de proceder dos homens do seu tempo no que 
se refere aos defuntos.
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O Responsável pela área do Património, Comunicação, Imagem e Protocolo
  Rui Assembleia 



Magusto Institucional

N
o passado dia 11 de Novembro, realizou-se o tradicional Magusto Ins�tucional, com a 
presença de utentes, clientes, colaboradores e elementos dos Orgãos Sociais da Irmandade.
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A Diretora Pedagógica
Manuela Loureiro  

Festa de Natal

R
ealizou-se no passado dia 9 de Dezembro, no salão nobre da Santa Casa da Misericórdia de 
Resende, a Festa de Natal das crianças da Creche e do Ensino Pré Escolar que  culminou num fim 
de tarde repleto de magia, com muita animação e alegria para todos os intervenientes do 
processo educa�vo.

CRECHE E ENSINO PRÉ ESCOLAR

 A Equipa de A�vidades Mul�disciplinares 
Carina Moura

Helena Teixeira
Sara Alves  



PUBLICIDADE
EMPRESAS COLABORADORAS

RESENDE

Plantas do Bulho, L.da

Morada: Lugar do Bulho
4660 - 210 Resende
Telefone: 254 878 091
Telemóvel: 93 625 05 44
E-mail: hortodobulho@gmail.com

Eng. Rolando Cardoso

Produção e Comércio de
Plantas e Afins, Construção e
Manutenção de Jardins 

RESENDE     919 472 917



Misericórdia de Resende

SANTA

Rua António Caetano de Moura, Nº 253 4660-245 Resende | Telf.: 254 870 180/181 Fax:254 870 189 Telm.: 968 079 081
 

O Provedor

Mensagem de Natal 
Em nome da Santa Casa da Misericórdia de Resende, 

desejo a todos os nossos benfeitores, irmãos, utentes, 

trabalhadores, amigos e familiares um Santo Natal e 

um Próspero Ano Novo! 
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