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GARANTIR A IDENTIDADE E INDEPENDÊNCIA DAS
MISERICÓRDIAS PORTUGUESAS
1-O PREC teve ideias revolucionárias
sobre as Misericórdias. Eram vistas
como obras de Caridade, coisa inaceitável para a dignidade do Povo.
O Povo, saído da Revolução dos Cravos,
teria de seu o suficiente para viver dignamente.
Não precisava de Caridade.
Nesta onda, os Hospitais das Misericórdias foram nacionalizados, muitos dos
mecenas exilaram-se e os que ficaram,
ficaram entre o medo e o desprezo do
Povo que governava nas ruas.
Mas ficaram.
Honra lhes seja feita.
2-Na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a onda cavalgou de tal maneira que
o Provedor nomeado anunciava que, se
a Santa Casa tinha vivido 500 anos, nada
queria dizer que vivesse o 501º.
O Povo, não iria precisar de Misericórdia
pois o Estado levaria a todos os bens
necessários para que cada um vivesse
dignamente.
Essa tal coisa de Misericórdia, era também vergonhosa.
3-Mas chegou o momento em que a
onda perdeu força e, esgotada, veio
morrer na areia da praia.
Os estragos do PREC vieram, afinal,
aumentar o número dos que foram
bater à porta das IPSS, das Santas Casas,
dos Bancos Alimentares, enfim, da Caridade e das Obras de Misericórdia.
E veio a crise. Outro tipo de PREC, agora
feito por homens de colarinho branco
que, levou aquele Povo que se queria
tão dignificado, a emigrar ou a ir a correr
às Misericórdias ou outras instituições
de bem fazer.
Ernâni Lopes tinha-nos prevenido.

E, de certo modo, o chamado Terceiro
Sector estava preparado. Deve-se-lhe,
ninguém ter morrido de fome, de frio,
ou por não dormir debaixo de telha, ao
longo da crise.
O Estado percebeu que não sabia nem
podia. E, a pouco e pouco, foi transferido tal encargo, tal apoio e tal parte da
governação, para as Misericórdias.
Devolveu os hospitais, pagou grande
parte da assistência aos carenciados,
ajudou o investimento em novas unidades, e distribuiu respeito e elogios por
todos os lados.
Em Lisboa, só de uma vez, transferiu
para a Misericórdia de Lisboa, os últimos
33 dos seus Equipamentos Sociais, com
os utentes, trabalhadores, dividas e sem
um euro para a sua gestão.
Hoje, alguém deve pedir desculpas e
prestar homenagem às Misericórdias.
4-Em avisado tempo, as Misericórdias
uniram-se na União das Misericórdias
Portuguesas. A união faz a força, e as
Misericórdias, não só criaram uma Instituição forte e orientadora, de que muito
beneficiaram no seu dia a dia, como conseguiram um representante, respeitado,
credível e sensato, junto dos Poderes
Públicos, que abundantemente se socorreu das suas potencialidades e acção no
terreno, para enfrentar a crise.
Uma União assim fica a dever-se, em
primeiro lugar a dois homens notáveis:
O Padre Victor Melícias e o Dr. Manuel
de Lemos. Em segundo lugar, às magnificas equipas de colaboradores de que se
rodearam.
Hoje, alguém, em nome do País, deve
uma homenagem a estes homens e à
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União das Misericórdias Portuguesas.
5-A orientação seguida pela União, até agora, foi a correcta e a necessária para os tempos que o País viveu.
Mas trouxe uma consequência nefasta. Hoje, a maior percentagem das receitas das Misericórdias provem dos
cofres do Estado. Por outras palavras, as Misericórdias
dependem dos dinheiros públicos.
Assim sendo, correm o risco da sua estatização, da sua
dependência de cada Governo, quantos deles contrários à
Caridade, às Obras de Misericórdia, à matriz cristã das Santas Casas, e à sua natureza de instituições canonicamente
erectas.
É um risco que não podemos ignorar.
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6-A vida nacional, nela incluída a crise de Valores que nós,
cristãos avaliamos melhor que os outros, muda agora de
ciclo. Consoante o Governo que vier, tanto pode melhorar
como piorar.
Por isso, é momento para também a União das Misericórdias Portuguesas rever as orientações que tem vindo a
seguir. A União e, por consequência, as Santas Casas da
Misericórdia.
Agora, é tempo de garantir a identidade e a independência
das Misericórdias.
A Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa,
como membro da União, sente que assim é! Não tem, em
carteira, qualquer orientação alternativa para sugerir. Tem
apenas a sua disponibilidade para ajudar à sua maneira,
quem meter ombros a tal tarefa.

Missa Mensal da Unidade e Almoço Convívio de Irmãos
No passado dia 2 de Outubro (primeira sexta feira do mês)
a Irmandade comemorou o aniversário dos nossos Irmãos
que fizeram anos nos passados meses de Julho, Agosto e
Setembro, com o tradicional almoço-convívio antecedido
da missa mensal de unidade celebrada na Igreja de São
Roque pelo Rev. Reitor da Igreja, Padre António Vaz Pinto,
S.J.
Os Irmãos aniversariantes são os que a seguir se indicam:

Rodrigues Tomé Marques; Maria Victoria da Encarnação
Rego; Luzia da Conçeição Simões de Almeida; António
Duarte Amaro; Guilherme Waldemar P.de Oliveira Martins;
José Bernardo Fonseca P. T. Chagas; José Adriano Machado
Souto de Moura; José Paulo Hopffer Rego; Mariana de
Fátima Mendes Dias Cachulo; Mario Jorge Vaz; Antonio
Fernando Castanheira Pinto Santos; Maria Augusta Monteiro Julião; Maria Deolinda Gonçalves; Maria Rufina
Milheira Esteves.

- Mês de Julho:
Tiago Nuno Proença Esgalhado; Mário Paulo Henriques
Boura; José Lobato Antunes; Rui Gentil de
Portugal e Vasconcelos Fernandes; Helena
Maria de Almeida e S. D. Teixeira; Maria
Antónia M. Bicker da C. Machado da Silva;
Maria de Belem Roseira M. C. H. de Pina; D.
Manuel José Macário do Nascimento Clemente; Isabel Claudiana Machado G. C. de
la Féria Valla; Ana Maria Laço de Carvalho
Abelha; Maria Matilde Sousa Franco; Maria
Teresa Bastos e Silva; Abilio Sampaio Carneiro; Victor José Melicias Lopes; Francisco
Manuel Carreiro Pinheiro; Maria Madalena
Simas; Maria Helena Pontes Sousa Dias Lisboa.
- Mês de Agosto:
Vitor Manuel Mateus Raposo; Maria da Assunção Pereira
da Silva; Alcina Fernanda Pereira Monteiro; Maria João
Diniz Dias; Isabel Maria dos Santos Ribeiro Gomes; Elizabeth Teixeira Antunes Teixeira; Maria da Conceição Carvalho e S. F. Correia; Etelvina Adozinda C. C. Gomes de Pinho;
Sofia Maria Caetano da Silva F. dos Santos; José Rui da
Trindade Pereira; Teresa Santos Baião de Oliveira Matias.
- Mês de Setembro:
Luís Miguel Pires Leitão Martins; Fernando José Ribeiro
Pinto; Jorge Roque Pinho D'Almeida; Maria do Rosário

No dia 06 de Novembro celebrámos igualmente os aniversariantes do mês de Outubro e que são:
Paulo Alexandre dos Santos da Costa
Gonçalo Rodrigues Cadete
Maria Sofia Cid Peixeiro da Silva Fonseca
Aurora Maria da Conceição Mendes
Sandra Maria Ramalho Quintino Boura
Mário Rui Domingues Lopes André
Maria Luísa Guterres Barbosa Colen
Áurea Maria Afonso Pinheiro Dias
Florinda do Nascimento de Gouveia B. Pereira
Manuel Tomás Mateus da Silva Garcia
Olga Isabel Carriço Varão
António Jorge Barros Cardoso
Luís Manuel Mendes da Silva Pires de Oliveira, OFM
Pedro Miguel Santos de Sampaio Nunes
Ana Carmo Campos Reis Martinho Lopes
Alfredo Gomes de Pinho
António Bastos e Silva
Rodrigo Manuel Matos Soares
Carlos Alberto Caetano Dias
Adelina Leal Pereira Freitas
Diogo Miguel Risueño da Cruz Agostinho
Alexandra Von Bohm-Amolly de Mello

2015

NOTÍCIAS DA IRMANDADE

3

Dia Internacional de Erradicação da Pobreza e dos Sem Abrigo
Como vem sendo tradição desde há alguns anos, a
Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa
promoveu no passado dia 16 de Outubro pelas 18,30 horas
na Basílica dos Mártires uma celebração eucarística de
sufrágio pelo eterno descanso de todos os nossos irmãos
em Cristo que, no último ano, faleceram na cidade de
Lisboa, sem família, sem amor e sem abrigo.
No decorrer da Celebração foram evocados os nomes dos
falecidos, evocando de igual modo todos aqueles cuja
identificação é desconhecida.

cidos da família e dos amigos.
A Irmandade, no limite das suas possibilidades, procura de
algum modo colmatar a ausência desta presença espiritual, promovendo e acompanhando à sua última morada
estes irmãos totalmente abandonados.
De Outubro de 2014 a Outubro de 2015 foram 106 irmãos
que, na cidade de Lisboa, faleceram nesta situação e desde
Maio de 2004, altura em que se iniciou este projecto, a
Irmandade acompanhou 1365 funerais.

Esta Celebração Eucarística foi presidida por Frei Luís Oliveira, OFM, e Irmão Mesário da Irmandade da Misericórdia
e de São Roque.
Trata-se sempre de um momento de grande densidade
espiritual, onde se recordam “os mais pobres entre os
pobres”, ou seja que partiram completamente sós e esque-

Irmão Provedor recebe Prémio Raquel Ribeiro
No passado dia 1 de Outubro, o nosso Irmão-Provedor Dr.
Pedro Pestana de Vasconcelos recebeu o “Prémio de
Envelhecimento
Activo
“Dr. Maria Raquel Ribeiro
- 2015”, na categoria
“Política e Cidadania” em
cerimónia realizada no
Espaço Santa Casa.
Este Prémio, instituído
pela Associação Portuguesa de Psicogerontologia é

atribuído com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa, contando também como apoio da Fundação Montepio e tem por objectivo reconhecer a vida activa e participação social de pessoas com 80 ou mais anos de idade,
que desenvolvam actividade profissional ou cívica relevante.
A nossa Irmandade regozija-se vivamente com a justa atribuição deste Prémio ao nosso Irmão-Provedor, a quem
testemunhamos a nossa admiração, respeito e amizade
pela louvável actividade que desenvolve na nossa Irmandade em benefício dos mais desfavorecidos.

Reunião com o Provincial da Companhia de Jesus
No passado dia 13 de Outubro a Irmandade teve a grata oportunidade de
receber o Superior Provincial da Companhia de Jesus em Portugal , Reverendo Padre José Correia Frazão, s.j. a
quem deu a conhecer a vida da Irmandade, com a sua missão, objectivos e

também as dificuldades que se lhe deparam no exercício
quotidiano das suas actividades.
Neste encontro, também esteve presente o Reverendo
Padre António Vaz Pinto, s.j., Reitor da Igreja de São Roque
e Capelão Privativo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Oferta de Paramento à Capela de São Roque do CMRA
A Irmandade fez esta entrega no passado dia 23 de Outubro, ao Rev. Capelão do Centro de Medicina e de Reabilitação do Alcoitão, Pe. João José Cândido da Silva, de um
paramento verde para serviço daquela comunidade.
O paramento foi oferecido por uma Irmã de São Roque e
anteriormente havia sido benzido por sua Eminência D.
Manuel Clemente.
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Dia de São Roque
No passado dia 4 de Outubro (1º.Domingo de Outubro), a
Irmandade da Misericórdia e de São Roque celebrou a Festa do seu Santo Padroeiro, tendo como ponto principal a
celebração da Solene Eucaristia na Igreja de São Roque, a
qual foi celebrada pelo Reitor da Igreja, Reverendo Padre
António Vaz Pinto, s.j.
No final da celebração
houve a distribuição do
Pão de São Roque e
pagelas do Santo
Padroeiro.

terminando igualmente com Bênção e distribuição do Pão
e pagelas do Santo Patrono da Irmandade.
No sábado dia 3 de Outubro teve lugar um passeio de convívio, no veleiro “Príncipe Perfeito”, no qual participaram
além dos Irmãos de São Roque, associados da ARMIL e da
Casa do Pessoal da SCML, numa iniciativa conjunta que
todos desejamos que crie raízes e dê bons frutos. Juntaram-se amigos de São Roque e familiares, incluindo um
simpático grupo de jovens e crianças. No total foram 148
os participantes.
Foi uma tarde muito agradável durante a qual a fadista
Teresa Roque nos brindou com fados muito bem cantados.

Como era dia de eleições legislativas, não se
realizou a tradicional
Procissão em honra de São Roque.
Antecedendo esta celebração, realizou-se a Novena de São
Roque e no dia 2 de Outubro( sexta-feira anterior) foi celebrada uma missa especialmente destinada aos utentes dos
Equipamentos Sociais da Santa Casa, seguida de procissão
da imagem e Relíquia de São Roque ao redor da Igreja,

Dia dos Fiéis Defuntos
No dia 2 de Novembro (Dia dos Fiéis Defuntos), a Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa, em conjunto
com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa promoveu, na
Igreja de São Roque, a celebração de uma missa de sufrágio pelas intenções próprias de cada uma das Instituições,
nomeadamente pelos seus Beneméritos, Dirigentes, Trabalhadores, Voluntários e Irmãos das Irmandades da Misericórdia e de São Roque de Lisboa, da Misericórdia de Lisboa
e da de São Roque dos Carpinteiros de Machado, já falecidos, rogando ao Pai que os acolha na luz da sua eterna
presença.

Auto de Natal — ”Seguindo uma Estrela”
O tradicional Auto de Natal terá este ano lugar no domingo dia 20 de Dezembro, às 15h e às 18h, e na segundafeira dia 21 de Dezembro, às 15h.
Desde já convidamos os interessados a assistir ao Auto a
fazerem as suas inscrições com a devida antecedência,
evitando atropelos de última hora e a frustração de já não
conseguirem bilhete por se terem esgotado, conforme
tem acontecido todos os anos.
As inscrições podem ser feitas a partir do dia 01 de
Dezembro de 2015, para os seguintes contactos:
Telefone — 213235066;
E-mail — auto.natal@gmail.com

2015

NOTÍCIAS DA IRMANDADE

5

Concerto de Natal — “FigoMaduro”
O Conjunto “FigoMaduro”, actuará na sexta-feira, 18 de
Dezembro pelas 21h30 na Igreja de São Roque, com um
concerto cujo programa será oportunamente anunciado.
Recordando o êxito da sua actuação no ano passado, recomenda-se aos interessados que estejam atentos para em
tempo oportuno, solicitarem os respectivos bilhetes. A
entrada é gratuita.

Lançamento do Livro “PRODAC — Comunidade em Construção”
No dia 30 de Outubro, no Centro Social da PRODAC, procedeu-se à apresentação do Livro em título, na presença do
Senhor Provedor da Santa Casa, Dr. Pedro Santana Lopes e
da Administradora da Acção Social Dr.ª Rita Valadas.
A Irmandade fez-se representar pelo Irmão Primeiro ViceProvedor, Mário Pinto Coelho, também ele coautor do
livro e fundador e Secretário-Geral da PRODAC (19671975).
A PRODAC, Associação de Produtividade na AutoConstrução, entidade canonicamente erecta, construiu em
Marvila cerca de 300 fogos num sistema de auto-

construção, isto é, com participação dos moradores das
habitações em todo o sistema de planeamento, construção
e gestão do Bairro e
dos seus Equipamentos Sociais, tendo sido em 1982
integrada na Santa
Casa, que manteve
vivo um espírito de
“comunidade
em
construção” ao longo dos anos.

Presença da Irmandade no Programa “Oitavo Dia”
Solicitados pela TVI para o
programa
o
8.o
Dia,
evocando o dia de Todos os
Santos e o Dia de Fiéis
Defuntos,
foram
entrevistados
o
Irmao
Provedor e outros Irmaos e
f eita s
fil m ag en s
da
celebração eucarística do passado dia 16 de Outubro, na
Basílica dos Mártires, por todos os nossos irmãos em Cristo
que, no último ano, faleceram na cidade de Lisboa, sem
família, sem amor e sem abrigo e recolha de outras ima-

gens no dia 21 na Irmandade e nos dias 26 e 29 no Cemitério de Benfica.
Com base nestas entrevistas e nas filmagens efectuadas na
Basílica dos Mártires no dia 16 de Outubro, e em outra
documentação, foi estruturado com muita qualidade o
programa o “8.º Dia” da TVI, do passado Domingo, dia 1 de
Novembro, emitido às 10,30h, em que a Irmandade teve
oportunidade de se dar a conhecer a uma larga audiência e
fazer pública a sua obediência aos seus Compromissos de
viver as Obras de Misericórdia entre elas “enterrar os mortos” e ao mesmo tempo fazer o apelo a que outras Misericórdias igualmente a promovam.

Entrada de Novos Irmãos de São Roque
É com muita alegria que vemos a entrada de novos Irmãos,
sempre sinal de vitalidade da Irmandade e uma esperança
reforçada de que conseguiremos, com a ajuda de São
Roque e assistidos pelo Espírito, cumprir os nossos Compromissos, de forma mais assumida nas múltiplas actividades em que a Irmandade está justamente envolvida.
Bem vindos sejam os novos Irmãos, ingressados nas Celebrações de 20 de Setembro, bem
como os que irão entrar no dia 15 de Novembro, cujos nomes aqui se registam:
Dia 20 Setembro:
- Diogo Miguel da Cruz Agostinho;

2015

- Ana Cristina de Almeida Frias;
- Ricardo António Silva Lopes;
- Maria Madalena Patrício Simas;
- Maria Augusta Monteiro Julião;
- Teresa Teles da Silva.
Dia 15 de Novembro:
- Henrique Morão Coelho
- José António Veloso Marques
- Fernando Manuel Jordão das Neves.
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Início do Ano Lectivo da ESSA
Este ano a abertura do ano lectivo na ESSA, um evento que
envolve toda a população escolar da Escola, teve a presença e bênção de D. Joaquim Mendes, Bispo Auxiliar do
Patriarcado de Lisboa, que assim quis manifestar o seu
carinho e apoio espiritual à Escola.

de Estudo atribuídas pela Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa.

Na sessão, que teve lugar no passado dia 23 de Outubro,
foram entregues diplomas aos alunos formados no ano
lectivo anterior dos três cursos da ESSA (Fisioterapia, Terapia Ocupacional, e Terapia da Fala), e entregues as Bolsas

Sínodo para a Família 2015
Discurso do Santo Padre na I Congregação Geral
da XIV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos
Estimadas Beatitudes Excelências Irmãos e irmãs!
A Igreja retoma hoje o diálogo começado com a convocação
do Sínodo Extraordinário sobre a família — e certamente
também muito antes — para avaliar e reflectir juntos sobre o
texto do Instrumentum laboris, elaborado a partir da Relatio
Synodi e das respostas das Conferências Episcopais e dos
organismos de direito.
Como sabemos, o Sínodo é um caminhar juntos com espírito
de colegialidade e de sinodalidade, adoptando corajosamente a parresia, o zelo pastoral e doutrinal, a sabedoria, a franqueza, e pondo sempre diante dos nossos olhos o bem da
Igreja, das famílias e a suprema lex, a salus animorum (cf.
Cân. 1752).
Gostaria de recordar que o Sínodo não é um congresso ou um
«falatório», não é um parlamento ou um senado, onde nos
pomos de acordo. Ao contrário, o Sínodo é uma expressão
eclesial, ou seja, é a Igreja que caminha unida para ler a realidade com os olhos da fé e com o coração de Deus; é a Igreja
que se questiona sobre a sua fidelidade ao depósito da fé,
que para ela não representa um museu para visitar nem só
para salvaguardar, mas é uma fonte viva na qual a Igreja se
dessedenta para matar a sede e iluminar o depósito da vida.
O Sínodo move-se necessariamente no seio da Igreja e dentro
do Povo Santo de Deus do qual nós somos parte na qualidade
de pastores, ou seja, de servos.
Além disso o Sínodo é um espaço protegido no qual a Igreja
experimenta a acção do Espírito Santo. No Sínodo o Espírito
fala através da língua de todas as pessoas que se deixam
guiar pelo Deus que surpreende sempre, pelo Deus que revela aos pequeninos aquilo que esconde aos sábios e aos
entendidos, pelo Deus que criou a lei e o sábado para o
homem e não o contrário, pelo Deus que deixa as noventa e
nove ovelhas para ir procurar a única ovelha tresmalhada,
pelo Deus que é sempre maior do que as nossas lógicas e
cálculos.

da acção do Espírito Santo se nós participantes nos revestimos de coragem apostólica, humildade evangélica e oração
confiante.
A coragem apostólica que não se deixa amedrontar diante
das seduções do mundo, que tendem a apagar no coração
dos homens a luz da verdade substituindo-a com luzes
pequenas e passageiras, nem sequer diante do empedernimento de alguns corações que — não obstante as boas intenções — afastam as pessoas de Deus. «A coragem apostólica
de dar vida e não de fazer da nossa vida cristã um museu de
recordações» (Homilia em Santa Marta, 28 de Abril de 2015).
A humildade evangélica que sabe esvaziar-se das próprias
convenções e preconceitos para ouvir os irmãos Bispos e
encher-se de Deus. Humildade que leva a não apontar o dedo
contra os outros para os julgar, mas dar-lhes a mão para os
ajudar a levantar-se sem nunca se sentir superior a eles.
A oração confiante é a acção do coração quando se abre a
Deus, quando se silenciam os nossos humores para ouvir a
suave voz de Deus que fala no silêncio. Sem ouvir Deus todas
as nossas palavras serão unicamente «palavras» que não
saciam nem servem. Sem nos deixarmos guiar pelo Espírito
todas as nossas decisões serão apenas «decorações» que em
vez de exaltar o Evangelho o encobrem e escondem.
Amados irmãos!
Como disse, o Sínodo não é um parlamento, onde para alcançar um consenso ou um acordo comum se recorre à negociação, a pactos ou a compromissos, mas o único método do
Sínodo é abrir-se ao Espírito Santo, com coragem apostólica,
com humildade evangélica e com oração confiante; para que
seja Ele quem nos guia, ilumina e faz com que ponhamos
diante dos nossos olhos não os nossos pareceres pessoais,
mas a fé em Deus, a fidelidade ao magistério, o bem da Igreja
e a salus animorum. Iniciamos o nosso caminho, invocando a
ajuda do Espírito Santo e a intercessão de Sagrada Família:
Jesus, Maria e são José! Obrigado!

Recordamos contudo que o Sínodo só poderá ser um espaço
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