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“FOI ASSIM NO PASSADO, É-O NO PRESENTE, CONTINUARÁ A SÊ-LO NO FUTURO”
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N  unca é demais elogiar aqueles que edificaram a grandiosa obra que dá pelo 
nome de Santa Casa da Misericórdia de Resende. São 85 anos de vida e de 
história. De forma abnegada, inúmeras personalidades construíram esta 

nobre Ins�tuição, que dá respostas concretas a pessoas concretas, muitas delas em 
situação de grande vulnerabilidade. Foi assim no passado, é-o no presente, 
con�nuará a sê-lo no futuro. É esta a nossa iden�dade, são estes os nossos 
princípios, fins e obje�vos, plasmados no nosso novo COMPROMISSO, o primeiro a 
ser aprovado pelo senhor Bispo  de Lamego, a nove de julho de dois mil e quinze. É 
um grande mo�vo de alegria e de orgulho para a Irmandade da Santa Casa da 
Misericórdia de Resende. O COMPROMISSO é o documento que orienta toda a 
nossa ação, tal como é o cumprimento escrupuloso da Lei. Assumir as funções de 

Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Resende representa uma honra enorme, mas a 
responsabilidade é ainda maior. A estabilidade e sustentabilidade financeiras são impera�vos intocáveis. 
Atuamos na proteção à infância e juventude; no apoio à população adulta, a idosos, a pessoas com 
deficiência, a ví�mas de violência; no apoio à família e à comunidade; na integração social; na prevenção 
e na promoção da saúde e em tantas outras. Considerando tão grande abrangência, não há espaço para 
defraudar expecta�vas.
Neste momento de mudança, deixo uma mensagem de tranquilidade, de confiança e de esperança. Com 
a ajuda de todos, em par�lha, canalizarei todas 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.  
Dirijo uma palavra de reconhecimento aos senhores trabalhadores e às senhoras trabalhadoras: 
dedicação, profissionalismo, respeito e amor máximos para com aqueles que precisam de nós, os nossos 
utentes. Assim o têm feito, assim con�nuarão a fazê-lo, cada vez com mais afinco.
Juntos, con�nuaremos a levar adiante esta obra tão grandiosa, honrando todos os que a construíram e a 
constroem no dia-a-dia, inspirados  na mensagem misericordiosa de  Jesus Cristo, abençoados e 
protegidos por Nossa Senhora do Carmo, nossa boa e san�ssima Padroeira, dando resposta aos anseios 
daqueles que precisam da nossa ajuda, sejam ricos ou pobres, tenham estudos ou não, tenham poucos 
ou alguns rendimentos. Aos olhos de Deus somos todos iguais!
  
 

Palavra do Provedor

Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Resende
Jaime António Bernardino Alves 



Comemoração dos 100 Anos 

N
o dia 10 de setembro de 2015, a utente da ERPI – Lar de Idosos, Laura da Conceição, completou 
100 anos de vida. Foi com enorme alegria que a sua família natural e Ins�tucional se reuniu para 
celebrar esta data tão especial para a nossa Laurinha. Pela primeira vez, neste Lar de Idosos, 
uma nossa utente completou a linda idade de 100 anos de vida. Toda a comunidade 

Ins�tucional, elementos dos Corpos Sociais, trabalhadores e restantes utentes desta Santa Casa, fizeram 
questão de se reunir para festejar este dia tanto especial para a nossa querida Laurinha. 
Foi uma longa jornada para a D. Laura, desde o dia 10 de setembro de 1915 até a data de hoje. Foram 
muitos os sacri�cios, a fome, o trabalho duro, as alegrias e tristezas por que passou ao longo destes anos. 
No entanto, isso não a impediu de hoje ser uma pessoa alegre, bem-disposta, cheia de vitalidade, 
solidária e sempre disposta ajudar aquele que precisa, com uma palavra amiga, com um sorriso, com uma 
bolachinha ou com uma can�ga. Obrigada Laurinha por enriquecer a nossa vida, pela pessoa que é, pela 
sua generosidade e pela sua boa disposição. 
Os votos de todos nós é que para o ano estejamos todos aqui para celebrar mais um aniversário.

D. LAURA DA CONCEIÇÃO
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 A diretora técnica da valência 
Zita Ramos  



Assembleia Geral 

S
recursos humanos apropriados para a concre�zação do planeado. A Santa Casa da Misericórdia de 
Resende já tem o seu Plano de A�vidades e respe�vo Orçamento para o ano económico de 2016, 
aprovado pela Assembleia Geral de Irmãos por unanimidade,em reunião ordinária realizada a 21 de 
novembro de 2015. O referido plano, inclui também o plano plurianual para o mandato social que se 
iniciou na primeira quinzena de janeiro de 2015 e pelo período de quatro anos, de acordo com o decreto – 
lei nº 172-A/2014 que alterou e republicou o decreto lei nº119/83, de 25 de fevereiro, rela�vo ao 
estatuto das IPSS e das Misericórdias.

 O atual mandato está inserido na vigência do novo quadro comunitário “ Portugal 2020”.

 

 

ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES 2016
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Plano de 
Inves�mentos Plurianual 

para 2016 / 2017 / 2018 / 2019

· Aquisição de mais equipamentos para salas de estar, refeitórios, quartos e para outros espaços,   incluindo 
Serviços Administra�vos Centrais, do Hospital e da Fisioterapia;                   ; 

· Con�nuação da requalificação do espaço interior do edi�cio do Hospital, dentro do possível, de acordo 
com as normas de emergência e segurança em vigor;                        ; 

· Aquisição de ferramentas necessárias para o serviço de manutenção em todos os edi�cios e viaturas;

· Con�nuação da aquisição de mais equipamento para a Biblioteca / Mediateca e salas de trabalho  e 
convívio do Lar de Infância e Juventude;

· Melhoria dos planos de evacuação e segurança dos edi�cios da Ins�tuição;

· Con�nuação da reabilitação urbana eficiência energé�ca do edi�cio do Lar de Idosos e instalação de 
aquecimento central ligado aos paineis solares, bem como arranjo dos quartos dos utentes;

· Arruamento de acesso ao Lar Hotel Dr. José Dias Gabriel e zona envolvente;

· Reabilitação urbana do Lar de Infância e Juventude - cobertura; 

· Requalificação da "casa do gado", sita na entrada da Fisioterapia, para criar um espaço de Biblioteca e duas 
salas de Formação;

· Modernização Administra�va - Gestão Documental;

· Alienação de Património, para novos Inves�mentos;

· Inves�mento na área do turismo e lazer na quinta do Palameiro e Algrave, sita em Caldas de                 
Aregos.

alão Nobre cheio com os Irmãos da Irmandade da SCMR.                     .
“Quem não sonha, não realiza” e “ o sonho comanda a vida”.  Planear é uma 
orientação organizada para o gestor  realizar, se houver os meios  económico financeiros e os 

 Responsável pelo Núcleo do Património, Comunicação, Imagem e Protocolo  
Rui Assembleia



Discurso Direto 

B em, o início da minha estadia no Lar de Infância e Juventude da Santa Casa da Misericórdia de 
Resende não começou da melhor maneira. Não porque me receberam mal, mas talvez porque a 
minha maneira de ser não era fácil, derivado aos meus problemas. Não deixava muito que se 

aproximassem de mim, era um pouco arrogante. Mas todos esses problemas, ou grande parte deles 
resolveram-se com o tempo que permaneci lá e com a ajuda das técnicas e auxiliares que sempre me 
ajudaram, não só a lutar pelos meus obje�vos, mas também a superar os obstáculos que iam aparecendo 
no meu caminho. Gosto mesmo muito delas, nunca as esquecerei! Não deixando de referir as meninas 
que lá viviam comigo. No geral dava-me bem com todas, com algumas delas até bastante bem! E essas de 
que falo, também me ajudaram muito. Visto agora de fora, percebo, e mais que isso acredito, que 
consegui criar amizades bastantes fortes! Mas principalmente uma, essa sim, sei que é para a vida... 
esteve comigo desde o primeiro dia lá no lar, é como uma irmã! Mas fora do Lar de Jovens, ainda dentro 
da Santa Casa criei outras relações com trabalhadores e utentes das outras valências, que no geral 
colaboraram também na minha estadia na Ins�tuição! O infantário, onde passava grande parte do meu 
tempo, quando �nha disponibilidade. Ob� uma boa relação com as crianças todas no geral, mas acima 
disso com as auxiliares e educadoras que lá trabalham. Ajudaram-me bastantes vezes também, sempre 
es�veram para mim. O Lar de Acamados, não há muitas palavras apenas sen�a todo aquele carinho que 
recebi daqueles queridos idosos, daquelas pessoas que lá trabalham que são ó�mas. Todas as outras 
valências foram importantes e colaboraram na minha passagem por aí, nem que fosse simplesmente a 
fazer-me SORRIR que por vezes era isso que me faltava! Lar Residencial, Creche, Lar de Idosos, Cozinha, 
Lar Hotel, Lavandaria, Secretaria principal, Secretaria do Hospital, Medicina Dentária, Cafetaria, RSI. 
Queria agradecer  por  me terem  ajudado na minha  caminhada. Em  1 ano e  6 meses e  4 dias  fui 
bap�zada (onde uma doutora muito especial para mim, tornou-se minha madrinha, e não só me ajudou 
antecedentemente como con�nuou a ajudar adiante). Também consegui fazer a 1ª Comunhão e a 
Profissão de Fé. Celebrei também um aniversário. E todas estas celebrações foram fantás�cas, e em todas 
sempre es�veram lá alguns de vocês para torná-las especiais! A todas as pessoas que formam a Santa 
Casa de Resende um enorme obrigado por terem colaborado na minha história que é a minha estadia 
nessa ins�tuição, que SEMPRE vai pertencer ao meu CORAÇÃO.

 

UM TESTEMUNHO NA PRIMEIRA PESSOA
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(Micaela Cou�nho)



A Santa Casa da Misericórdia de Resende, mais uma vez, veio dar resposta a uma necessidade de 
ajudar alguns pais que devido a incompa�bilidade dos seus horários de trabalho com o término 
dos horários escolares, necessitavam de um espaço onde seus filhos pudessem estar num clima 

acolhedor, agradável, calmo e que dessem con�nuidade ao trabalho desenvolvido durante o dia escolar.
 Foi nesta perspe�va que o Centro de Estudos “Mentes Despertas” foi criado, tendo como principal 
obje�vo proporcionar aos alunos uma variedade de a�vidades educa�vas em grupo ou individualmente 
adequadas a sua faixa etária e às suas necessidades educa�vas, com o obje�vo de mo�var os alunos para 
as aprendizagens escolares, sociais e pessoais.
O Centro de Estudos “Mentes Despertas “tem também como obje�vo colmatar as dificuldades de 
aprendizagem, assegurando que os alunos realizem os trabalhos de casa, organizem os seus cadernos 
diários, �rem dúvidas e façam exercícios por forma a consolidarem as matérias dadas, preparando-os 
para as fichas de avaliação a fim de que as crianças tenham o maior sucesso escolar.
O nosso Centro de Estudos, além de dar este apoio aos pais, também assegura o transporte das crianças 
de Centro Escolar para a Santa Casa em transporte devidamente autorizado com as condições de 
segurança necessárias para o efeito.
O Centro de Estudos “Mentes Despertas“, está aberto desde o dia quinze de setembro deste ano, numa 
sala junto ao Jardim de Infância para todas as crianças que frequentam o primeiro ciclo e no horário das 
dezassete às vinte horas de segunda a sexta-feira. 
Neste momento, o Centro de Estudos tem uma frequência de vinte e uma criança, que connosco 
preparam o seu estudo do dia a dia e que são apoiados por uma professora e uma educadora social já com 
experiência neste âmbito e que tem como principal obje�vo o sucesso escolar dos nossos alunos, dando-
lhes todo o apoio diário para a realização das tarefas escolares e para o desenvolvimento das crianças no 
seu todo.
Finalmente, eu, como Diretora Pedagógica desta Ins�tuição e toda a equipa Educa�va das valências da 
Creche, Jardim de Infância e Centro de Estudos, desejamos a todos um Feliz Natal e um Próspero ano 
Novo. 

6

CENTRO DE ESTUDOS

“MENTES DESPERTAS”



Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

O dia 03 de dezembro é uma data assinalável, pois comemora-se o dia Internacional da pessoa 
com deficiência. A Santa Casa da Misericórdia de Resende não poderia ficar indiferente a esta 
data, dado que apresenta uma valência, Lar Residencial, que acolhe este �po de público mais 

vulnerável.Para nós, Lar Residencial, este dia é extremamente importante e acreditamos ser 
fundamental dedica-lo aos nossos clientes, proporcionando-lhes o melhor possível, dando-lhes carinho, 
atenção e muita dedicação, mas é preciso reflec�r que este é apenas um dia no ano e, faz sen�do para nós 
proporcionar o bem todos os dias do ano e não só em dias específicos. Acreditamos nisto e pretendemos 
sensibilizar o público em geral pois tratam-se de cidadãos com os mesmos direitos que toda a 
gente…direito a ir à ir rua, direito a par�cipar em festas e eventos, direito a ir à praia, direito a ir à piscina, 
direito a ir a Discoteca, direito a ir ao cinema e ao shopping, enfim… DIREITO À IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES… A equipa do Lar Residencial, desde auxiliares a técnicos, trabalha diariamente com 
estes e para estes fins, objec�vando o máximo de qualidade de vida aos nossos clientes, refle�ndo-se em 
boas prá�cas e no bom trato e mais uma vez proporcionando as mesmas experiências de vida que um 
Cidadão aparentemente sem deficiência.No dia 03 de dezembro a nossa preocupação era trazer à 
Valência os familiares dos nossos clientes para poderem passar um dia de convívio e par�lha. Neste 
sen�do a festa iniciou-se às 14:30h com a recepção das famílias, seguindo-se uma apresentação de um 
vídeo com as fotografias das a�vidades realizadas pelos clientes, depois uma drama�zação também 
realizada pelos nossos clientes com o tema “A diferença”, tendo por obje�vos mostrar que a pessoa 
diferente pode ser tão ou mais feliz que os outros, e finalizou com o lanche convívio.Foi mais um dia muito 
bem passado, tendo obviamente, ficado a promessa de um novo encontro para breve…
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NESTA CASA QUEM MANDA É O AMOR

 A diretora técnica da valência 
Isa Cardoso  



Misericórdia de Resende com GIP  

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL

Segurança Social, tendo assinado um protocolo de 
cooperação com o IEFP, para a criação de um GIP 
integrado na Rede Local de Intervenção Social (RLIS), 
para apoiar a inserção profissional de jovens e adultos 
com maior desfavorecimento face ao mercado de 
emprego.                             .

Os GIP, em estreita ar�culação com os serviços de 
emprego, podem desenvolver acções de apoio à 
procura a�va de emprego e desenvolvimento da 
a�tude empreendedora, captação e divulgação de 
ofertas de emprego e apoio à colocação; divulgação 
de medidas de apoio ao emprego, formação 
profissional e  empreendedorismo e apoio ao 
encaminhamento de candidatos; divulgação de 
programas comunitár ios  que promovam a 
mobilidade no emprego e na formação profissional 
no espaço europeu, controlo de apresentação 
periódica dos beneficiários das prestações de 
desemprego; encaminhamento para acções 
promotoras do desenvolvimento de competências de 
empregabilidade e criação do próprio emprego; 
apoio à inscrição online dos candidatos a emprego; 
entre outros. É um novo serviço disponibilizado pela 
Miser icórdia  de Resende,   ao serv iço dos 

Resendenses.                        .

N o passado dia 2 de julho, o nosso     Provedor, 
Jaime Bernardino Alves, esteve presente no 
Ministério da Solidariedade, Emprego e 

O Responsável pelo GIP 
Tiago Almeida
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IEFPEm parceria com o
Misericórdia de Resende

SANTA



JUBILEU DAS ALMAS 

N o passado dia 29 de novembro, reuniu-se na capela de S. José, sita na ERPI (estrutura residencial 

para idosos),a comunidade da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Resende (Corpos 

Sociais, irmãos, trabalhadores ao serviço e utentes das diversas valências da Irmandade), fiéis 
cristãos e amigos da zona envolvente, com a presença do pároco e capelão da Irmandade, Reverendo 

Padre Dr. José Augusto e outros sacerdotes, párocos da zona pastoral, e também formadores do 

Seminário de Nossa Senhora de Lourdes, incluindo o senhor Presidente da Assembleia Geral, Rev. Padre 

Dr. Joaquim Correia Duarte para, em conjunto, todos rezarem pelas almas dos entes queridos, 

benfeitores, utentes, trabalhadores, irmãos falecidos e, por todos aqueles que, de algum modo, 

contribuíram para o desenvolvimento material e espiritual, ação e boa imagem da Irmandade da Santa 

Casa de Resende.
A celebração solene iniciou -se pelas 14 horas, com serviço de confissões, e pelas 15 horas a celebração 
da Santa Missa, com o O�cio Solene de Vésperas, cantado pelo Grupo Coral Religioso da Santa Casa e os 
senhores padres concelebrantes. A capela encheu-se, como sempre, para todos rezarem por todos 
aqueles que já par�ram em grande Jubileu.
Celebrar o Jubileu das Almas, é para não esquecer aqueles que nos precederam na Fé, aqueles que já 

par�ram para a morada do Pai Celeste, aqueles que nos ajudaram na vida, aqueles que nos fizeram bem e 

podem ainda estar no Purgatório a purificarem-se, ansiosos por irem para junto de Deus. Nós, os ainda 

vivos, temos o dever cristão de os ajudar com os nossos sufrágios (orações, missas, esmolas, 

indulgências) e daí a razão desta celebração solene.
Para os que têm Fé, a vida não acaba, com a morte �sica, mas transforma-se e uma nova morada se abre 
junto de Deus, senhor e criador de tudo e nosso Redentor, em Cristo Jesus, por isso, é um dever de todo o 
cristão rezar por aqueles que nos precederam no tempo.
Uma das caracterís�cas mais relevantes das Santas Casas é a sua capacidade de manterem vivências 
genuínas de inúmeras tradições cristãs, a sua fidelidade a valores, no respeito, também, pela memória 
dos seus antepassados. A nossa Irmandade, ao celebrar o JUBILEU DAS ALMAS está a sufragar as almas 
dos seus benfeitores, a cimentar os afetos e, acima de tudo, a reforçar, genuinamente, os laços de 
comunidade que é, em espírito, verdadeiramente cristão.

9

O Presidente do Conselho Fiscal da Irmandade
 José Dias Gabriel



Medicina Dentária na SCMR
ABERTURA DO CENTRO DE IMPLANTOLOGIA 
E ESTÉTICA DENTÁRIA
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O Centro de Implantologia e Esté�ca Dentária Drº António Amorim encontra-se em 
funcionamento no edi�cio do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Resende, próximo do 
Serviço de Análises Clínicas e Imagiologia, sob a Direção Clínica do Dr. António Amorim. Esta é 

mais uma resposta de qualidade direcionada à população, aliando o profissionalismo à proximidade para 
com os utentes.

Realizamos todos os procedimentos na área da Medicina Dentária, num espaço devidamente preparado 
para lhe proporcionar as melhores condições de tratamento.

Venha conhecer este Centro, beneficiando de 10 euros de desconto numa primeira consulta e aproveite 
também a Campanha de Natal, que lhe oferece uma redução de 10% em próteses dentárias, implantes e 
aparelhos ortodôn�cos.

Desconto permanente de 10% para qualquer tratamento: Irmãos da Sta Casa da Misericórdia de Resende

Visite-nos de 2ª a Sábado, das 9h às 19h. Para qualquer urgência, contacte-nos pelo nº: 910792970.

Desenhamos e Cuidamos do seu Sorriso

O Diretor de Serviços da Área da Saúde 
Pedro Lima

 



RLIS

O Despacho nº12154/2013 de 24 de setembro, veio criar a Rede Local de Intervenção Social 

(RLIS), que inicialmente foi atribuída a 12 projetos-piloto distribuídos por dis�ntas regiões a 

nível nacional, sendo Resende um dos concelhos contemplados e único no distrito de Viseu, 
onde a en�dade promotora foi e con�nua a ser a Santa Casa da Misericórdia de Resende. A RLIS será 

alargada, a par�r do próximo ano, a 153 territórios, com intuito de dar con�nuidade ao trabalho 

desenvolvido pelos Serviços de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS), con�nuando a apoiar as 

pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, bem como de emergência social.Ao 

longo dos 12 meses iniciais, cerca de 670 indivíduos beneficiaram, diretamente das ações desenvolvidas 

no âmbito do atendimento social, pela equipa técnica mul�disciplinar do SAAS de Resende. Esta 

intervenção pautou-se pelos princípios de promoção da inserção social e comunitária e proximidade, 

primando pela colaboração estabelecida junto de alguns parceiros a nível local, e pela descentralização 

do serviço no território.
A Santa Casa da Misericórdia de Resende, formalizou e submeteu a candidatura para o SAAS/RLIS a 

desenvolver no âmbito do Programa Portugal 2020, encontrando-se esta em fase de análise. 
O Plano de Ação apresentado enquadra-se no Programa Operacional Inclusão Social e Emprego 

assentando este modelo social na igualdade de género e oportunidades com ações a desenvolver na área 

do emprego, saúde, ambiente e cidadania. 
O enquadramento legal rela�vo ao funcionamento do SAAS, sofreu algumas alterações, encontrando-se 

legislado ao abrigo do Despacho nº 5743/2015, de 29 de maio. Tais alterações, configuram uma nova 

cons�tuição das equipas técnicas, bem como do número de obje�vos a a�ngir em termos de 

atendimentos e acompanhamentos sociais, consoante a �pologia do território de intervenção. 
Para além da implementação das alterações supramencionadas, e ao abrigo da portaria nº 140/2015, de 

20 de maio, a RLIS de Resende alargou competências ao nível do apoio ao emprego com a integração de 

um Gabinete de Inserção Profissional (GIP).
A equipa técnica mul�disciplinar do SAAS, bem como a en�dade promotora do mesmo considera de todo 

importante dar con�nuidade ao projeto, considerando este serviço de proximidade uma mais-valia para 

a população resendense.
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O MAIS RECENTE MODELO DE INTERVENÇÃO SOCIAL

A Equipa SAAS-Resende
Marta Teixeira
Diana Oliveira

Márcia Pinto
 



SNIPI
SISTEMA NACIONAL DE INTERVENÇÃO PRECOCE NA 
INFÂNCIA
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E LI — O que é?
A Equipa de Intervenção Precoce na Infância (ELI) é cons�tuída por técnicos das áreas abaixo 
desenhadas que realizam intervenção terapêu�ca a crianças entre os 0 e os 6 anos de idade dos 

concelhos de Armamar, Cinfães, Lamego, Resende e Tarouca. Atualmente estão a ser acompanhadas pela 
equipa 70 crianças.
  
 ELI — Que terapêu�cas desenvolve?
Atraso no desenvolvimento a vários níveis que possam estar ligados a perturbações da comunicação 
(perturbação da linguagem, atraso no desenvolvimento da linguagem, perturbação dos sons da fala; 
apraxia do desenvolvimento da fala, perturbação da alimentação e do comer: diagnós�cos de acordo 
com DSM-V), a atrasos ao nível motor (alterações do tônus muscular, alterações na marcha, diminuição 
do equilíbrio, proprioceção e da coordenação, alterações posturais, neurológicas e cardiorespiratórias, 
alterações da motricidade  global e fina, problemas músculo-esquelé�cos) ao défice no desempenho das 
a�vidades da vida diária (AVD´s) (défice no brincar, jogar e lazer, défices cogni�vo – comportamentais, 
défices nas funções mentais gerais e específicas, défice na par�cipação social/envolvimento com os 
pares/amigos, défice nas funções sensoriais (integração sensorial e sensório-motoras), bem como, 
paralisias, síndromes e patologias do forro psiquiátrico). Todo este referencial de dificuldades, isolado ou 
não, pode ser impedi�vo para o bom desempenho na aprendizagem diária que se deseja eficaz. Após 12 
meses da entrada neste projeto, já se observam evoluções e resultados bastante favoráveis no 
desenvolvimento das crianças que, inicialmente, apresentavam dificuldades. A equipa atual veio, por 
isso, complementar um trabalho que já vinha a ser desenvolvido pela ELI de Lamego, mas em menor 
número de crianças e somente por educadores de infância.

 ELI — Como aceder a este projeto?
Crianças e famílias, que se enquadram nos parâmetros acima descritos, podem ser apoiadas no âmbito 
deste plano (SNIPI), após avaliação efe�va pelos técnicos responsáveis pela ELI. Para um primeiro 
contacto, será, apenas, necessário preencher uma ficha de referenciação que se encontra ao acesso de 
qualquer pessoa no site:

h�ps://www.dgs.pt/sistema-nacional-de-intervencao-precoce-na-infancia.aspx.

A Equipa SNIPI
Suzana Coelho
Bruno Lavrador
Isa Cardoso
Sara Pinto
Cláudia Moreira
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NATAL PAGÃO...NATAL CRISTÃO…

aqui a poucos dias, vamos celebrar de novo a vinda de Deus ao mundo, na 

pessoa de uma bela e humilde criança que Se dignou par�lhar a nossa 

existência, trilhar os nossos caminhos, sofrer as nossas dores, e trazer a 
todos a Vida, a Luz, a Esperança, a Salvação. 
Foi a maior prenda que Deus nos podia oferecer.  
Dizem-nos os textos históricos que Sua Mãe, que O gerara milagrosamente por 

intervenção divina para se cumprir o Seu projecto de salvação, não teve uma porta 

aberta nem uma cama disponível na hora de O dar à luz. “Não �veram lugar nas 

hospedarias”.

Assim sendo, o menino acabou por nascer numa humilde, fria e desconfortável gruta de animais que 

havia nos subúrbios da cidade. 
Que soberana humildade a de Deus… e que estranha insensibilidade a dos homens. 
O drama con�nua porém em nossos dias. Jesus con�nua a não ter lugar no coração e na vida de muitos de 

nós: de muitas crianças, de muitos jovens, de muitos adultos. O Natal – festa do nascimento de Jesus – é 

celebrado por muitos sem sequer O recordarem e muito menos O adorarem. Prendas, brinquedos, festas 

e banquetes: apenas um consumismo desenfreado e sem sen�do que só engana as pessoas e não lhes dá 

a verdadeira e profunda alegria da fé que só Deus dá. Por outras palavras, um natal pagão; um Natal que 

não é Natal.
Isto resulta de um poderoso secularismo maçónico que tudo tem vindo a fazer para matar a Fé, o Amor e a 

Esperança no coração das pessoas, no seio das famílias e nas estruturas da sociedade, com todas as 

consequências que daí derivam: um egoísmo crescente que nos mata; uma irresponsabilidade criminosa 

que nos condena; um individualismo feroz que nos destrói; uma cegueira escura e triste que não nos 

deixa ver mais nada para além das coisas falíveis deste mundo. Para muitas pessoas, Deus ficou em 

eclipse: o orgulho e a vaidade de alguns e o desinteresse e o desleixo de muitos, esconderam-nO, 

ignoraram-nO e desprezaram-nO simplesmente. 
A verdade porém é que, sem Deus, nós não passamos terra sem sol, de barcos sem âncora, de órfãos sem 

pai, e de caminheiros à deriva, sem rumo e sem des�no. Sem Deus, não temos quem nos socorra, não 

temos quem nos perdoe, e não temos quem nos salve. 
A verdade porém é que muitas pessoas (mesmo as que foram bap�zadas em nome de Jesus), vivem como 

se Deus não fosse o nosso melhor Pai, como se Jesus não fosse o nosso melhor Amigo, como se Ele não 

fosse o nosso único Salvador. E é uma pena: para eles e para todos. 
Saúdo, de todo o meu coração, todos os que vão celebrar este Natal com ceias, convívios, brinquedos e 

presentes, mas que vão sobretudo acolher Jesus e os Irmãos no seu coração com Fé, Amizade, Carinho,  

Amor, Louvor e Gra�dão. 
E saúdo também os outros. De todo o coração.

FELIZ NATAL PARA TODOS!

Palavra do Presidente da Assembleia Geral 

O Presidente da Assembleia Geral da Irmandade
 Pe. Joaquim Correia Duarte



FESTA DE NATAL
CRECHE E ENSINO PRÉ ESCOLAR

R ealizou-se, no passado dia 11 de dezembro de 2015, no salão nobre da Santa Casa da 
Misericórdia de Resende, a festa de Natal das crianças da Creche e do Ensino Pre Escolar que 
culminou numa tarde repleta de magia, com muita animação e alegria para as nossas crianças.

Iniciou-se com uma mensagem de Natal do senhor Provedor, que realçou todo o empenho demonstrado 
pela equipa educa�va da SCMR, na prossecução dos obje�vos delineados. As a�vidades mul�plicaram-
se e foram várias ao longo da tarde. Os meninos do berçário e sala 1, enfeitaram o nosso pinheirinho de 
Natal, acompanhados dos seus pais. De seguida, os meninos da sala 2, brindaram a plateia com uma 
dança bem (gelada).
As crianças do Ensino Pre Escolar, iniciaram a sua par�cipação difundindo uma mensagem de Natal 
através de uma peça de teatro in�tulada (magia de Natal), antes de mostrarem ao público ali presente os 
seus dotes ar�s�cos na música através da interpretação de ritmos musicais e de instrumentos de 
percussão. 
O ponto alto da fes�vidade estava reservado para o final. Todos chamaram entusias�camente o Pai Natal, 
que trouxe as prendinhas tão desejadas. 
Para dar mais sen�do à quadra que se aproxima, realizou-se um jantar convívio, com os pais e crianças da 
Creche e do Ensino Pré Escolar, com os trabalhadores das valencias e alguns mesários. Em nome do 
serviço educa�vo da SCMR, reiteramos os mais sinceros agradecimentos a todos.
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O Vice-Provedor 
 António Pereira



Em nome da Santa Casa da Misericórdia Resende, 

desejo a todos os nossos benfeitores, irmãos,  utentes, 

trabalhadores, amigos e familiares um Santo Natal e um 

Próspero Ano Novo! 

Mensagem de Natal 

Misericórdia de Resende

SANTA

O Provedor

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