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em ação

Presidente da República 
esteve na sessão solene dos 
500 anos da Misericórdia 
de Bragança e defendeu a 
valorização do setor social

TEXTO SARA GERALDES

Bragança  A Santa Casa da Misericórdia de 
Bragança assinalou os 500 anos de existência 
com uma homenagem a irmãos, funcionários, 
personalidades e entidades que têm colaborado 
com a instituição ao longo das últimas décadas. 

O Teatro Municipal de Bragança foi o palco 
escolhido para receber os homenageados, no 
passado dia 6 de julho, altura em que a institui-
ção completou cinco séculos ao serviço do povo 
brigantino. “As pessoas e entidades homena-
geadas são amigos da Santa Casa, que têm feito 
tudo o que podem para que a instituição tenha 

‘É uma ilusão 
pensar que se 
podem dispensar’

a imagem que tem hoje”, salientou o provedor 
da Misericórdia de Bragança, Eleutério Alves. 

O Presidente da República foi um dos con-
vidados de honra, tendo a sua presença sido “a 
melhor prenda que a instituição podia ter”, na 
opinião do provedor, já que se tratou do “reco-
nhecimento de todo o trabalho que a Santa Casa 
de Bragança tem vindo a desenvolver”. Marcelo 
Rebelo de Sousa fez questão de salientar isso 
mesmo, no seu discurso, valorizando o papel das 
Misericórdias e a importância de comemorar 
500 anos de bem-fazer. “Não podendo estar 
em todos os aniversários das Misericórdias, 
homenageando a de Bragança, homenageio 
todas”, frisou Marcelo Rebelo de Sousa. 

O Presidente da República defende a valo-
rização das Misericórdias e IPSS, frisando que 
“é uma ilusão pensar que se podem dispensar”. 
Marcelo não tem dúvidas de que se estas ins-
tituições não existissem, “em tempos de crise, 
poderiam ter havido outras consequências no 

Vila do Conde
Utentes nos 
jogos europeus 
de verão

Joaquim Pereira e Sérgio 
Areias, utentes do Centro 
de Fajozes, equipamento 
social da Santa Casa de Vila 
do Conde dedicado ao apoio 
e reabilitação de pessoas 
com deficiência, foram 
convocados para defender as 
cores nacionais nos primeiros 
Jogos Europeus de Verão 
INAS 2018, na modalidade 
de Para Hóquei. Joaquim 
Pereira é já um repetente na 
seleção, tendo, em setembro 
do ano passado, ajudado a 
equipa das quinas a vencer o 
3º Campeonato da Europa de 
Para Hóquei EHF. Os Jogos 
Europeus de Verão INAS 
decorreram em Paris.

Vila Verde
Visita ao Porto 
encerra ano 
letivo

A Santa Casa da Misericórdia 
de Vila Verde promoveu o 
já tradicional passeio anual 
do infantário. Este ano as 
crianças, acompanhadas 
pelos seus educadores, 
professores e auxiliares, 
viajaram até à cidade do 
Porto. O dia ficou marcado 
por duas visitas distintas. 
Uma ao Museu do Carro 
Elétrico, onde ficaram a 
conhecer a história por detrás 
dos carros elétricos, e outra 
ao Sea Life onde tiveram a 
oportunidade de conhecer 
vários animais marinhos, 
alguns em vias de extinção.

Festas para
reunir a
comunidade

Vila Nova de Poiares  A Santa Casa da Mi-
sericórdia de Vila Nova de Poiares organiza, 
no segundo fim de semana de agosto, a sua 
tradicional festa em Honra de Nossa Senhora 
das Necessidades. Estas festividades, que em 
tempos serviram para angariar fundos para 
o antigo hospital da Misericórdia, são agora 
o grande ponto de encontro anual de muitos 
poiarenses.

Era no recinto junto à Capela de Nossa 
Senhora das Necessidades que todos os anos 
se realizava a quermesse cujo objetivo era an-
gariar verbas para o Hospital de Beneficência 
Poiarense, agora transformado na unidade de 
cuidados continuados da Misericórdia. Dita-
vam as obrigações estatuárias que a iniciativa 
fosse sempre levada a cabo no segundo fim de 
semana de agosto. 

A ideia, conta ao VM o provedor da Miseri-
córdia, Manuel Lobo dos Santos, surgiu em 1897 
quando um grupo de beneméritos poiarenses 
emigrados na cidade brasileira de Santos deci-
diram construir o hospital para apoiar os pobres 
do concelho. “Para isso tomaram a iniciativa de 
realizar uma quermesse, durante as festas de 
Nossa Senhora das Necessidades, cujo produto 
angariado iria reverter para o hospital”. 

Durante anos a Irmandade de Nossa Senho-
ra das Necessidades, que só em 1899 passou a ser 
Santa Casa da Misericórdia, cumpriu a tradição 
e organizou as festividades segundo os moldes 
que lhes tinham sido confiados. Sempre com 
um intuito solidário.

Mas mudam-se os tempos, mudam-se as 
vontades, e em 1974, após a Revolução dos 
Cravos, a festa perdeu o seu cunho solidário, 
mantendo-se apenas a tradição. Nas palavras 
do provedor, a data representa “o grande ponto 
de encontro de muitos poiarenses e de muitos 
forasteiros que aqui vêm manifestar a sua fé à 
Senhora das Necessidades”.

Manuel Lobo dos Santos afirma que a Mi-
sericórdia irá cumprir a tradição “até que seja 
possível”, pois uma “festa com esta tradição 
merece ser mantida”. 

As festas em Honra de Nossa Senhora das 
Necessidades, que este ano se realizam de 11 
a 13 de agosto, são anualmente organizadas 
pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova 
de Poiares e contam com o apoio da Câmara 
Municipal local. VM
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