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Relatório das Actividades desenvolvidas pela Irmandade da 

Misericórdia e de São Roque de Lisboa, no Ano de 2017 
 

 

O ano de 2017 foi um ano vivido pela Irmandade na continuidade do cumprimento da sua Missão e 

na constatação da bondade das Grandes Opções tomadas em 2006 que continuam a ser referências na 

definição e execução das suas actividades.  

 

A cordata e construtiva relação verificada, a todos os níveis e ao longo de todo o ano, entre a Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa e a Irmandade, que aqui se regista com especial apreço, muito 

facilitou o cumprimento do extenso e exigente Plano de Acção aprovado para o ano de 2017. No final 

do ano, em Outubro, teve lugar a saída do Dr. Pedro Santana Lopes como Provedor da Santa Casa, 

assumindo essas funções o Dr. Edmundo Martinho, até então já Vice Provedor da SCML, originando 

outros ajustamentos na Mesa da Santa Casa. 

A disponibilidade, a simpatia e a consideração sempre manifestadas para com a Irmandade pelo 

Senhor Dr. Santana Lopes, e a sua Mesa, foram marcantes e serão reconhecidamente recordadas com 

saudade. Ao Senhor Dr. Edmundo Martinho e à nova Mesa da Santa Casa a Irmandade deseja os 

melhores sucessos, manifestando a sua disponibilidade para uma franca e frutuosa colaboração.   

 

Nas atribuições decorrentes da Missão da Irmandade salienta-se o acompanhamento dos 

Equipamentos da Santa Casa, através de uma presença física, efectiva e assídua, em apoio ao 

Reverendo Capelão da Santa Casa. A realidade, que de tão conhecida nos abstemos de comentar, 

ficou bastante aquém do desejável e do possível e a Irmandade não pode deixar de registar, com 

natural desgosto, que esta fundamental intervenção, também neste ano de 2017, não tenha atingido o 

nível adequado. A nobre e, conforme definido nas Grandes Opções de 2006, acção prioritária da 

Missão da Irmandade, de manter junto dos trabalhadores, voluntários e utentes da SCML, e nas suas 

actividades, o espírito original, centrando a SCML na sua matriz cristã, foi por igual afectada. 

Para que conste, reafirma-se a muita preocupação com que a Irmandade vive estas limitações, que 

condicionam o cumprimento da sua Missão. 

 

O ano de 2017 ficou marcado, e como tal será recordado, pela celebração do centenário das aparições 

da Virgem Maria, Nossa Senhora, em Fátima, da vinda em Peregrinação do Santo Padre, à Cova da 

Iria, em 12 e 13 de Maio e pela santificante canonização dos Pastorinhos Francisco e Jacinta, 

anunciada durante a visita do Papa Francisco em Fátima. 

A Irmandade acompanhou de perto e participou em grande número dos eventos celebrativos. De sua 

iniciativa promoveu algumas realizações muito significativas, cumprindo destacar uma exposição de 

fotografias e vídeo, inaugurada a 3 de Maio, no corredor central da sede da SCML, sobre as visitas 

dos diversos Papas a Portugal e a Peregrinação a Fátima a 26 de Maio. 

Empenhou-se e colaborou com a Santa Casa na apresentação de faixas alusivas ao acontecimento na 

fachada da Igreja de São Roque.  

A 11 de Novembro promoveu uma peregrinação ao Santuário Mariano de Vila Viçosa.  
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Aderindo à Peregrinação da Imagem de Nª Senhora das Misericórdias pelas Santas Casa de 

Misericórdia do distrito de Lisboa, acolheu a imagem peregrina a 3 Fev, em Celebração Eucarística 

presidida por D. Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa e Irmão de São Roque. Durante a sua 

estadia na Irmandade a imagem peregrinou, com grande participação e alegria, pelos seguintes 

Equipamentos da Santa Casa: Residência de idosos de Campolide, C.S. Bairro Padre Cruz, C. 

Medicina de Reabilitação do Alcoitão, Lar de N.ª Senhora do Carmo, C.D. Alto do Pina, Lar Stª Joana 

Princesa, C. D. Bairro dos Lóios, C.D. e SAD Stº Condestável, Hospital Ortopédico Sant’Ana, Centro 

de Apoio Social de Lisboa (Mitra), Unidade de Saúde Dr. Domingos Barreiros, Obra Social do 

Pousal, C.S.C. Bairro da Flamenga, Aldeia Santa Isabel, Unidade de Saúde Maria José Nogueira 

Pinto. 

A 20 de Março, numa cerimónia tão emotiva quanto simples, e terminando a Peregrinação pelas 22 

Misericórdias da Diocese de Lisboa, a Imagem foi levada pela Irmandade à Sede da UMP.  
 

Regista-se com muito apreço o gesto da Mesa da Santa Casa de ter presente a Imagem Peregrina na 

sua Reunião de Mesa do dia 9 de Fevereiro.  

 

No sentido de permitir que o transporte processional das imagens do Senhor dos Passos, de São Roque 

ou outros assuma maior dignidade, voltando a ser transportadas aos ombros, foi dada execução a um 

novo andor, mais leve, em fibra de carbono, mas devido à marcação das eleições autárquicas no 1.º 

Domingo de Outubro, dia 1 de Outubro, em que deveria ter lugar a Procissão da Festa de São Roque, 

o andor só viria a ser usado pela primeira vez, com geral agrado, na Procissão do Senhor dos Passos 

“Do Bairro Alto a São Roque” a 18 de Março de 2018. 

  

Durante este ano de 2017, o “Serviço de Atelier e Guarda-Roupa” assumiu uma nova dinâmica e 

colocou-se ao serviço da comunidade com substancial aumento do volume de trabalho. Nascido para 

dar execução ao vestuário necessário à realização dos anuais Autos de Natal, estendeu-se agora à 

confecção de peças de vestuário para outras finalidades, quer para a Irmandade quer para empréstimo 

das peças existentes a Equipamentos Sociais e Serviços da Santa Casa e a Paroquias.  

Foram apoiados nomeadamente os C.D. Frei Miguel Contreiras, Santo Condestável, S Boaventura. 

B. da Flamenga, CAI Victor Manuel, Anjos e, muito especialmente o Museu de São Roque, para 

recreação de momentos históricos da vida de São Roque e satisfeitas várias solicitações das Paroquias 

da Pena. 
 

O coro da Irmandade, “Populus Chorus”, deu continuidade ao seu trabalho de presença nos 

Equipamentos e actuou assiduamente na animação litúrgica de Missas, Terços, Procissões e 

Concertos, quer na Igreja de São Roque quer em Equipamentos da Santa Casa.   
 

Mantendo-se sem evolução a questão da inventariação e classificação do património da Irmandade, 

que se arrasta desde 2006, a Irmandade reafirma como sua propriedade o património, que oportuna e 

formalmente identificou na base dos estudos de avaliação que levaram a Irmandade a dar por 

concluídos os seus trabalhos sobre a titularidade do património e que levou ao conhecimento do 

Senhor Provedor da SCML. 

Como tem vindo a ser afirmado e mais uma vez repetimos, a Irmandade envidará junto da SCML o 

seu empenhamento para, em boa paz e harmonia, alcançar o reconhecimento da sua titularidade. 

 

. 

Uma palavra final de acção de graças e de esperança pela continuada actividade da Irmandade, no 

cumprimento da sua Missão, vivendo intensamente as Obras de Misericórdia, numa atitude de serviço 

aos mais carenciados de bens espirituais e materiais. 

Que o Espirito do Senhor nos ilumine e nos dê força para continuarmos com determinação a construir 

uma comunidade mais justa e Santa. 
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ACÇÕES e  

PROJECTOS DE “ORAÇÃO” 
 

 

A Irmandade, no cumprimento do seu Plano de Actividades: 

 

 

 Assegurou a celebração dos actos cultuais previstos no art. 49º do Compromisso da 

Irmandade e de outros actos tradicionais, igualmente do culto católico, nomeadamente: 

a) A festa da Visitação em honra da Padroeira das Misericórdias; 

b) A festa anual em honra de São Roque; 

c) Uma missa de sufrágio por alma de cada Irmão falecido; 

d) Exéquias anuais, no mês de Novembro, por alma de todos os Irmãos e Benfeitores   

    falecidos; 

e) Celebração do Dia Internacional da Erradicação da Pobreza e dos Sem- abrigo; 

f) As Celebrações periódicas determinadas pela Mesa Administrativa, nomeadamente, por    

    ocasião do Compromisso de novos Irmãos ou destinadas a promover a unidade dentro da   

    Irmandade;  

g) As cerimónias litúrgicas da Semana Santa; 

h) A recitação do Rosário em honra de Nossa Senhora durante o mês de Maio; 

i) A celebração de outros actos de culto que constituírem encargos aceites. 

 

 Convidou os trabalhadores da SCML, e nomeadamente os membros da Irmandade, a uma 

maior participação na Celebração Eucarística diária na Igreja de São Roque, adoptando-a 

como sua Casa de Oração. 

 Motivou os colaboradores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e os Irmãos de São Roque 

a pedirem a celebração da Eucaristia, pelas suas intenções particulares (com dispensa de 

estipêndio) na Igreja de São Roque. 

 Deu continuidade, à Missa da Unidade, na Primeira 6º feira de cada mês, incentivando a uma 

maior participação, especialmente daqueles que são lembrados pela passagem do seu 

aniversário. 

 Deu continuidade ao desenvolvimento de acções várias, tendo como objectivo desenvolver o 

culto de Nossa Senhora da Misericórdia. 

 Deu continuidade ao desenvolvimento de acções várias, tendo como objectivo desenvolver o 

culto de São Roque. 

 Incentivou o início do estudo do culto de Nossa Senhora da Boa Morte, culto de grande 

tradição na Igreja de São Roque. 
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 Acolheu (de 3 a 17 de Fev.) a imagem peregrina de Nª Senhora das Misericórdias, que passou 

anteriormente pelas 22 Santas Casa de Misericórdia do distrito de Lisboa, sendo a Celebração 

Eucarística do seu acolhimento presidida por D. Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de 

Lisboa e Irmão de São Roque. Durante a sua estadia na Irmandade a imagem peregrinou, com 

grande participação e alegria pelos seguintes Equipamentos da Santa Casa: Residência de 

Idosos de Campolide, C.S. Bairro Padre Cruz, Centro de Medicina de Reabilitação do 

Alcoitão, Lar de N.ª Senhora do Carmo, C.D. Alto do Pina, Lar Stª Joana Princesa, C. D. 

Bairro dos Lóios, CD e SAD Stº Condestável, Hospital Ortopédico de Sant’Ana, Centro de 

Apoio Social de Lisboa (Mitra), Unidade de Saúde Dr. Domingos Barreiros, Obra Social do 

Pousal, C.S.C. Bairro da Flamenga, Aldeia Santa Isabel, Unidade de Saúde Maria José 

Nogueira Pinto. 

Esteve presente na Reunião de Mesa da SCML do dia 9 de Fevereiro.  

Foi finalmente entregue na Sede da UMP em 20 de Março.  

 

 Celebrou o Dia de São Roque (1º Domingo de Outubro – 1 de Outubro) com  Missa de Acção 

de Graças, veneração da Relíquia de São Roque, Bênção e distribuição de pagelas alusivas e 

dos “Pães de São Roque”, pelos fiéis participantes. Infelizmente, não foi possível realizar a 

Procissão de São Roque, até à Capela dos Carpinteiros de Machado em virtude deste dia 

coincidir este ano com Eleições Autárquicas do País.   

Foi mantida, nos dias que antecedem o Dia de São Roque, a devoção da Oração diária da 

Novena a São Roque. 

 

Na 5ª feira, antecedente, 28 Setembro, foi celebrada na Capela de São Roque dos Carpinteiros 

de Machado, a Missa comemorativa, também com veneração da Relíquia e Bênção e 

distribuição de pagelas e dos “Pães de São Roque”. 

 

Na 6ª feira, 29 de Setembro, foi celebrada como habitualmente, Missa na Igreja de São Roque, 

dirigida e participada pelos utentes mais idosos da Santa Casa com solenidade e rituais 

idênticos aos de Domingo. 

 

No sábado dia 30, e como vem sendo tradição, realizou-se com grande adesão e satisfação de 

cerca de 50 Irmãos, uma visita cultural ao Museu Nacional do Convento de Mafra, seguida de 

almoço convívio e visita à Tapada de Mafra.  

 

 Assegurou a devoção do Mês de Maio, Mês de Maria com a oração diária do Terço na Igreja 

de São Roque e/ou nas Capelas dos Equipamentos de Saúde e Acção Social, orientada por 

Irmãos ou outros leigos, de acordo com calendário previamente distribuído e atendendo às 

intenções de cada um dos Serviços e Equipamentos da Santa Casa. 

 

 Manteve a 13 de Maio a Celebração da Eucaristia, especialmente dedicada aos dirigentes e 

trabalhadores da Santa Casa e aos utentes idosos de todos os seus Equipamentos, seguida da 

Procissão no interior da Igreja de São Roque, substituindo as velas por rosas brancas, que no 

final da Procissão são oferecidas a Nossa Senhora. 

 

 Manteve, ao longo do ano, na terceira 6ª feira de cada mês, a Exposição e Adoração do 

Santíssimo Sacramento, na Igreja de São Roque, após a Missa das 12,30 horas e colaborou e 

apoiou o Reverendo Reitor da Igreja nas Exposições do S.S. (no Trono do Altar-mor),nos dias 

11 a 17 de Junho (do Domingo da Santíssima Trindade ao Domingo após Dia do Santíssimo 

Corpo e Sangue de Cristo). 
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 Assegurou a participação de Irmãos de São Roque nas principais Procissões da Cidade de 

Lisboa, designadamente: Real Irmandade da Graça (12 Março), Enterro do Senhor da Igreja 

de Stª Catarina (14 Abril), Nª Senhora da Escada (7 Maio), Nª Senhora da Saúde e S. Sebastião 

(7 Maio), Nª Senhora da Glória (4 Junho), Stº António (13 Junho), Corpo de Deus (15 Junho), 

Nossa Senhora da Penha de França (25 Junho).  

 

 Correspondeu ao Convite de diversas Irmandades, residentes fora de Lisboa, participando 

em Procissões e outros actos de culto por estas organizadas nomeadamente a do Senhor dos 

Passos de Alenquer (19 Março). 

 

 Promoveu e divulgou a celebração da Missa de 4ª feira de Cinzas, na Igreja de São Roque, 

dando início ao tempo quaresmal. 

 

 Apoiou a Irmandade do Senhor dos Passos da Graça, na realização da maior procissão da 

Quaresma na Cidade de Lisboa “ De São Roque até à Graça”, no II Domingo da Quaresma 

(12.Mar.), presidida por Sua Eminência O Senhor Cardeal Patriarca e em que se integrou o 

Senhor Presidente da República.  

 

 Assegurou, a realização da Via Sacra nas cinco 4ª feiras da Quaresma. 

 

 Assegurou a celebração da Semana Santa com a realização das cerimónias próprias da 5ª e 6ª 

feira Santas (realizando a Procissão do Ecce Homo) e do Domingo de Páscoa da Ressurreição. 

 

 Assegurou a realização da habitual Procissão do Senhor dos Passos “Do Bairro Alto a São 

Roque”, na noite do 5º Domingo da Quaresma (2 Abril), que terminou com a habitual reflexão 

no interior da Igreja.   

 

 Promoveu e participou em diversos eventos celebrativos dos 100 anos das aparições de Nª 

Senhora em Fátima e da vinda do Santo Padre à Cova da Iria em 12 e 13 de Maio, 

nomeadamente: 

- Participou na inauguração do Circuito de Peregrinações de Lisboa, da Igreja de Nª Sª de 

Fátima à Igreja dos Navegantes, na Expo (cerca de 10 Km) em 22.Abril, seguida de uma 

conferência pela jornalista Aura Miguel sobre o Papa Francisco. 

- Promoveu uma exposição de fotografias e vídeo, no corredor central da sede da SCML, sobre 

as visitas dos diversos Papas a Portugal (inauguração a 3 de Maio). 

- Vibrou com a visita do Papa Francisco a Fátima e a Canonização dos Pastorinhos Francisco 

e Jacinta (12 e 13 de Maio). 

- Promoveu uma Peregrinação a Fátima (26 Maio) associando-se às Comemorações. 

- Participou em diversas conferências e eventos alusivos à comemoração dos 100 anos das 

Aparições. 

 

 Promoveu em conjunto com a Santa Casa, uma Missa de Sufrágio pelos Irmãos, Benfeitores, 

Dirigentes, Trabalhadores e Reformados de ambas as Instituições (2.Nov). 

 

 Prosseguiu com o acompanhamento aos funerais daqueles que morrem na Cidade de Lisboa, 

“sem abrigo, sem família, sem amor, sem ninguém” no espirito desta Obra de Misericórdia. 

Foram alterados os procedimentos que existiam até este ano, passando as orações de 

“encomendação” dos corpos a serem rezadas nas Capelas dos diferentes cemitérios.  

Promoveu encontros de formação e apoio espiritual/psicológico aos Irmãos e Voluntários que 

desenvolvem este Projecto.  
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 Dinamizou e promoveu a 17 de Outubro, junto de outras comunidades da Igreja Católica e 

de outras confissões a Celebração do “Dia Internacional da Erradicação da Pobreza e dos Sem 

Abrigo”, com Missa de Sufrágio celebrada na Basílica dos Mártires (este ano pelo Rev. Padre 

Nuno Tavares, Pároco da Igreja da Pena), rezando por todos os que durante o ano, morreram 

na Cidade de Lisboa, sem família ou amigos, e que Irmãos de São Roque acompanharam à 

sua ultima morada, com orações e um pequeno ramo de flores. 

 

 Ajudou à interioridade de quem se recolhe na Igreja de São Roque, assegurando música sacra 

de fundo, excepto durante as Celebrações. 

 

 Assegurou através do seu Reverendo Reitor a existência de confissões na Igreja de São 

Roque, divulgando este serviço em particular à Comunidade de São Roque e aos 

Colaboradores da SCML. 

 

 Deu e promoveu acolhimento, apoiando o Rev. Capelão da SCML e /ou outros sacerdotes, 

aos pedidos de celebrações litúrgicas a realizar nos Equipamentos da SCML, em especial por 

ocasião do Natal, Páscoa, Aniversários e datas festivas desses mesmos Equipamentos. 

 

 Apoiou a Celebração Eucarística na Aldeia de Stª Isabel dirigida aos seus utentes e diligenciou 

outras acções catequéticas e de educação e formação religiosa e cívica dos seus formandos e 

crianças. 

 

 Apoiou a Celebração Eucarística mensal dirigida aos Utentes da Unidade de Saúde Mª José 

Nogueira Pinto (Aldeia do Juzo – Cascais) e a distribuição semanal da comunhão por 

paroquianos, ministros extraordinários da Comunhão. 

 

 Promoveu conjuntamente com a Santa Casa e a UMP, a Celebração da Missa do Dia das 

Misericórdias (31 Maio). 

 

 Promoveu a Celebração da Missa de Natal, “Missa do Galo” (24 Dezembro). 

 

 Sufragou (21 Jun.) os 66 mortos no horroroso e dramático incendio registado em 17.Junho 

nos concelhos de Pedrogão, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Ancião e Sertã. 

 

 Rezou, pedindo ao Senhor o apoio aos Pais e Mães, trabalhadores da Santa da Santa Casa, 

que perderam precocemente os seus filhos. 

 

 Participou, regularmente, nas Celebrações Eucarísticas, celebradas semanalmente na Capela 

de São Roque dos Carpinteiros de Machado, promovidas pela Capelania da Marinha. 

 

 Participou na Missa de Stº Inácio de Layola, promovida pela Companhia de Jesus na Igreja 

de São Roque, (31 de Julho). 

 

 Reflectiu sobre a situação existente nas Igrejas e Capelas da Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa e dos Equipamentos Sociais, quanto à celebração do culto. 

 

 Promoveu, uma peregrinação ao Santuário Mariano de Vila Viçosa (11.Nov.) 

 

 Iniciou os trabalhos preparatórios de divulgação e organização de uma Peregrinação à Terra 

Santa a realizar em 2018, em que participarão Irmãos de São Roque e colaboradores da Santa 

Casa.  
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ACÇÕES e  

PROJECTOS DE “INFORMAÇÃO” 
 

 

A Irmandade, no cumprimento do seu Plano de Actividade: 

 

 Promoveu junto dos trabalhadores e utentes da SCML e dos visitantes da Igreja de São Roque 

a divulgação das Obras de Misericórdia.  

 

 Continuou a promover a distribuição regular de pequenos textos de meditação aos Irmãos 

que os ajudem a trazer as Obras da Misericórdia ao quotidiano, com aplicação concreta aos 

problemas da vida moderna. 

 

 Celebrou a 25 de Fevereiro a data da Consagração da Ermida de São Roque (1515) 

 

 Celebrou a 24 de Março a data do início da Construção da Ermida de São Roque (1506) e 

provavelmente da fundação da Confraria de São Roque (os 511 anos da Irmandade). 

 

 Promoveu, reuniões gerais de Irmãos, antecipando as Assembleias Gerais, para 

esclarecimento e discussão das acções levadas a cabo pela Irmandade. 

 

 Assegurou a continuação dos Encontros “Ao fim da tarde em São Roque”, promovendo uma 

conferência sobre o tema “Eutanásia”, sendo o Orador o Rev. Dr. Padre José Manuel Pereira 

de Almeida, Coordenador da Comissão Nacional da Pastoral da Saúde (8.Mar.). 

 

 Organizou uma visita guiada à Igreja de São Roque, integrando uma apresentação histórica 

da vida, obra e passagem por esta Igreja do Padre António Vieira. 

 

 Assegurou os conteúdos dos espaços atribuídos à Irmandade na revista "Cidade Solidária", 

publicada pela SCML. 

 

 Prosseguiu a edição de textos, sobre São Roque e outros Santos, alguns com história e 

ilustração, dirigidas ao público infantil e juvenil, outros ao público em geral visitantes da 

Igreja de São Roque. 

 

 Continuou a participar nas acções de acolhimento dos novos e actuais trabalhadores da 

SCML, “Projecto Acolher na Santa Casa”, organizadas pela D. Recursos Humanos/G. Apoio 

Social, apresentando a Irmandade como comunidade de serviço, (12 Apresentações, com 170 

participantes ao longo de 2017). 
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 Manteve ao longo do ano a exposição cultual, sobre o Altar-mor da Igreja de São Roque, das 

sete telas alusivas aos correspondentes tempos litúrgicos. 

 

 Insistiu no projecto de divulgação da Igreja de São Roque como Casa do Senhor com produtos 

editoriais, peças de sinalética e suportes tecnológicos como peças de evangelização.  

 

 Divulgou o “Roteiro iconográfico e devocional da Igreja de São Roque”, como peça 

catequética. 

 

 Divulgou o livro “Pagelas”. Editado pela Irmandade, recolha das pagelas e estampas devotas 

de São Roque criadas ao longo dos 500 anos da Irmandade. 

 

 Promoveu visitas à Capela de São Roque dos Carpinteiros de Machado, marcando a presença 

da Irmandade e participando na recuperação daquele espaço na sua função cultual, cultural e 

social, para a qual foi construída.  

 

 Retomou a realização de visitas culturais e outras a exposições, permanentes e / ou 

temporárias, cujos conteúdos sejam de relevância para a missão da Irmandade, destinadas a 

Irmãos, trabalhadores da Irmandade e da Santa Casa, voluntários e familiares, nomeadamente 

no M.N.A.A. – “ A Cidade Global Lisboa no Renascimento (21.Março) e “Tesouros dos 

Museus do Vaticano” (27 Junho). 

 

 Deu várias entrevistas a vários Órgãos de Comunicação Social sobre o Projecto “Acompanhar 

os que morrem na Cidade sem família, sem amor, sem ninguém”, quer para jornais (14 Mar) 

(17 Abr) (22 Jun) quer para estações de televisão e rádio 

 

 Prosseguiu os estudos sobre a História da Irmandade. 

 

 Desenvolveu o Projecto – Biblioteca/Arquivo prosseguindo na sua informatização. 

 

 Manteve contacto permanente com a Acção Social da Santa Casa, por forma a permitir uma 

intervenção útil da Irmandade no Conselho Institucional da SCML. 

 

 Manteve actualizada a informação nos expositores próprios da Irmandade nos átrios de 

entrada das instalações dos principais Serviços e Equipamentos da SCML, polos de 

comunicação entre a Irmandade e os trabalhadores e utentes da SCML. 

 

 Continuou a promover as acções de preparação de novos Irmãos, antes da sua aceitação pela 

Mesa Administrativa e da celebração do seu Compromisso. 

 

 Continuou com o projecto do Boletim “Noticias da Irmandade”. 

 

 Divulgou nas várias intervenções da Irmandade e nos mais variados locais a matriz cristã da 

Santa Casa (SCML) 
 

 Participou no Congresso Anual da Pastoral Social (Fátima, 19 a 21 Set) 

 

 Participou no Congresso Nacional de Economia Social (Évora – 8 Set.) 
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 Participou no lançamento da Obra “Portugal Católico” editado com o apoio da Conferencia 

Episcopal Portuguesa” (Aula Magna da Universidade em 21 Novembro com a presença do 

Senhor Patriarca de Lisboa e o Presidente da Republica). 

 

 Participou em iniciativas da União das Misericórdias Portuguesas, nomeadamente 

Assembleias Gerais e reuniões do Secretariado Regional de Lisboa. 

 

 Participou ao longo do ano nas reuniões do Secretariado Regional de Lisboa da União das 

Misericórdias Portuguesas (9 Mar., 28 Jun.,6 Dez.). 

 

 Insistiu junto da Direcção da Cultura e dos Serviços de Segurança da SCML na necessidade 

de sensibilização dos seus colaboradores, na consciência de que trabalham num espaço, antes 

de tudo, de oração e interioridade, através da concretização de uma acção prevista executar 

em 2007 e que vem sendo adiada desde então. 
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ACÇÕES e  

PROJECTOS DE “PROXIMIDADE” 
 

 

A Irmandade, no cumprimento do seu Plano de Actividade: 

 

 

 Realizou de 10 a 12 de Abril a “Visita Pascal” a todos os trabalhadores dos Serviços Centrais 

da SCML, Jogos Sociais e aos UDIP VIII e X (Rua Nova da Trindade), distribuindo pagelas 

Pascais comemorativas e simbólicas e amêndoas em sinal de alegria e fraternidade com todos 

os que trabalham nesta Santa Casa. 

 

 Continuou a acompanhar o Rev. Capelão da SCML, nas visitas que se efectuam aos 

Equipamentos da SCML, apresentando e disponibilizando a Irmandade como comunidade de 

serviço e a apoiar as iniciativas de animação nestes Equipamentos, quando solicitados para 

tal, por vezes através do seu Coro “Populus Chorus”. 

 

 Intensificou a ligação permanente com as Congregações Religiosas e Capelães presentes em 

Equipamentos da Santa Casa. 

 

 Reuniu com o seu Bispo, Cardeal Patriarca de Lisboa e com o Bispo Auxiliar D. Joaquim 

Mendes, sempre que necessitou de orientação pastoral para o trabalho que desenvolve. 

 

 Acolheu e acompanhou a visita apostólica de D. Joaquim Mendes à Obra do Pousal (27 Jan.) 

 

 Peregrinou, como vem sendo tradição desde há 4 anos, à vila do Rosmaninhal, Idanha-a-

Nova, sempre com a intenção de animar e vivificar a celebração em Honra de São Roque, na 

Capela ai existente. Estas festividades foram renascidas pelo apoio da Irmandade, que conta 

já com 16 Irmãos de São Roque naquela Comunidade. Estas celebrações, sempre na 3ª feira 

seguinte ao Domingo de Pascoa, são constituídas por Missa celebrada naquela Capela e 

durante a qual são prestados os Compromissos dos novos Irmãos, seguindo-se uma Procissão 

com cânticos ao longo da vila (18 Abril). 
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 Apoiou o funcionamento do Coro “Populus Chorus”, composto quase exclusivamente por 

Irmãos de São Roque, e que actou assiduamente na animação litúrgica de Missas, Terços, 

Procissões e Concertos, quer em São Roque quer em Equipamentos da Santa Casa   

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total  

Ensaios  10 10 13 13 11 12 6 x 8 9 13 5 110 

Missas  1 3 4 5 6 3 2 x 2 2 1 x 29 

Terços  

Procissões  x x x x 5 x x x x x x x 5 

Concertos  
3 x x x 1 x x x x x 1 4 9 

Evento 

Coros em Fátima  
x x x x 1 x x x x x x x 1 

 
 

 Assegurou com o apoio da Santa Casa a realização de 3 representações do Auto de Natal 

2017 – Fio de Natal -, projecto retomado desde 2004 (14 anos consecutivos) que neste ano, 

com a maior qualidade, teve uma adesão extraordinária dos responsáveis dos Equipamentos 

que se inscreveram e seus utentes e de voluntários em número significativo (17 e 18 

Dezembro). 

 

 Promoveu e organizou, no período da Páscoa, (11.Abril) o Auto de Páscoa, na Igreja de 

São Roque, com ampla divulgação junto dos colaboradores da SCML e dos utentes mais 

idosos e nas Paróquias da Cidade. Para além de Celebração Litúrgica, foi realizado um 

concerto pelo grupo “Cramol”. 

 

 Manteve a tradição do “Canto das Janeiras”, por crianças e idosos dos Equipamentos da 

Santa Casa, na Igreja de São Roque e na Sala de Extracções da SCML, com a presença de 

membros da Mesa dirigentes e trabalhadores desta Instituição. (6.Janeiro). 

 

 Participou, a convite da Santa Casa, em todas as Celebrações e eventos de diferentes tipos, 

promovidos por esta Instituição, nomeadamente: 

- Inauguração das novas instalações do Departamento dos Jogos da Santa Casa, na Cidade 

do Porto – (9 Março) 

- Apresentação do Livro “Retábulos e Relicários” na Igreja de São Roque, pelo Dr. Vassalo 

e Silva (21.Abril). 

- Várias conferências e apresentações, ao longo do ano, na Biblioteca da SCML. 

- Inauguração da Estatua do Padre António Vieira, no Largo Trindade Coelho (22 Junho) 

- Inauguração da nova Porta de Entrada na Santa Casa (29 Junho) 

- Inauguração do novo edifício do Hospital de Sant’Ana (Parede – 2 Julho) 

- Inauguração do Palácio da Quinta Alegre (4 Julho) 

- Inauguração da Residência D. Carlos I (16.Out.) 

- 113º Aniversário do Hospital Ortopédico de Sant’Ana (26 Julho) 

- Aniversário (519 anos) da SCML (2.Jul.) 

- Entrega dos Prémios Challenge 2016 – (Parque da Nações – 13 Set.) 

- Entrega do Premio “Raquel Ribeiro”, no Palácio Quinta Alegre (24.Nov.) 

- Entrega dos Prémios Neurociências (Palácio da Ajuda, 30 Nov.) 

- Homenagem ao Voluntariado da Santa Casa 

- Tomada de Posse do Provedor e Vice-Provedor da SCML (6. Dez.) 

- Jantar de Natal dos colaboradores da Santa Casa (15. Dez.)  
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 Participou nas reuniões do Conselho Institucional da Santa Casa, representada pelo Irmão 

Provedor (27 Outubro) e pelo Irmão Primeiro Vice.Provedor (18 de Julho) 

 

 Efectuou, ao longo do ano de 2017, 24 reuniões da Mesa Administrativa. 

 

 Reuniu com o Provedor da Santa Casa Dr. Pedro Santana Lopes. (23 Jan. e 17 Out.). 

 

 Diligenciou para que os utentes de todas as Igrejas e Capelas propriedade da SCML, possam 

beneficiar de apoio religioso, continuando com este objetivo os contactos com as respectivas 

Paróquias. 

 

 Continuou a diligenciar no sentido de que em todos os Equipamentos da Santa Casa 

(Sociais, de Saúde ou de Educação) existam espaços de oração, para trabalhadores e utentes 

se recolherem em reflexão e oração, quando o desejarem, promovendo o seu adequado 

equipamento, quando conveniente ou necessário.  

 

 Tentou recuperar a Capela do Recolhimento do Grilo da SCML (Beato), nos últimos anos 

utilizada com fins estranhos à sua vocação, embora, por enquanto sem resultado por motivo 

alheio à Irmandade (contactos desde Março 2017). 

 

 Acolheu e apoiou, na Igreja do Convento de São Pedro de Alcântara, as Celebrações 

Eucarísticas e o final de uma Via Sacra, presididas pelo Responsável da Pastoral Universitária 

(20.Jan/30Mar./25 Nov)  

 

 Participou nas Celebrações dos 300 anos do Patriarcado de Lisboa, nomeadamente no 

Concerto “Vamos, estamos, somos” (12 e 14 Jan.) 

 

 Visitou a exposição “Mater Dei”, na Igreja da Conceição Velha. 

 

 Restaurou diversas imagens de “Santos” e de “Cristos” em gesso e outros materiais, 

provenientes de várias Capelas de Equipamentos da SCML, nomeadamente da Aldeia de Stª 

Isabel, trabalhos executados por voluntária qualificada da Irmandade. 

 

 Investiu na execução de um novo andor, para transporte processional das imagens do Senhor 

dos Passos, de São Roque ou outros, fabricado em fibra de carbono, pela firma 

“TRIMARINE” e recebido a 27 Março, por forma a ficar mais leve que os existentes e poder 

ser levado aos ombros em vez de sobre uma viatura automóvel. 

 

 Participou (em 3. Março, no Turcifal) na reunião que deliberou a criação da Federação 

Solicitude, assumiu-se na 1ª Assembleia Geral desta Instituição (24.Novembro), como sócio 

fundador, com o nº 49. 

 

 Participou nas várias reuniões realizadas em Torres Vedras e no Turcifal promovidas pela 

Pastoral de Acção Social e Caritativa do Patriarcado (31 Mar., 29 Abr. e 24 Nov.). 

 

 Manteve o convite aos Irmãos de dar público testemunho da sua condição de cristão, em todos 

os ambientes em que participe. (por ex: sinal da cruz ou curta oração no início das refeições e 

dos tempos de trabalho, na passagem de um funeral ou noutras situações apropriadas.) 
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 Convidou os Irmãos de São Roque, trabalhadores da SCML, a se identificarem no seu local 

de trabalho como Irmãos de São Roque. 

 Caminhou do Largo Camões até à Assembleia da Republica, na manifestação pública em 

defesa da vida e tomando a posição contrária à regulamentação da Eutanásia – “Caminhada 

pela Vida” (4.Nov.) 

 

 Reuniu com o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Lisboa, com objectivo de preparar 

as comemorações, no próximo ano, dos 150 anos daquela Corporação (nascida a 

18.Out.1868). No decorrer das comemorações vão adoptar como seu Santo Protetor São 

Roque dos Carpinteiros de Machado.  

 

 Colaborou com a ARMIL – Associação dos Reformados da Misericórdia de Lisboa e a Casa 

do Pessoal da Santa Casa em diversas realizações e eventos estando presente nas festividades 

por estas organizadas. 
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OUTROS PROJECTOS 
 

I -SíTIO 

 Dinamizou o novo sítio da Irmandade, reformulando os procedimentos quanto à sua 

permanente actualização  

II – PERCURSOS DE SÃO ROQUE 

 Deu continuidade, no contexto do sítio, ao Projecto “Percursos de São Roque”, um roteiro 

cultural pelas igrejas, capelas e memoriais de São Roque em Portugal, que se pretende 

disponibilizar “on-line” no sítio da Irmandade com eventual e posterior edição em formato de 

livro. 

III – PATRIMÓNIO 

 Restaurou o “Compromisso” da Irmandade de São Roque datado de 1605, restituído à 

Irmandade pela Companhia de Jesus em 2006.09.27,trabalho executado pela Técnica 

especialista Dr.ª Joana Cebrian e iniciou os trabalhos preparatórios ao seu estudo histórico e 

técnico-científico, dirigido por um grupo de trabalho composto pelo Prof. Horácio Peixeiro, 

Drª Helena Pinto e Dr.ª Delmira Custódio e o apoio da Escola Superior de Tecnologia de 

Tomar. Para suporte do custo desta edição foi já angariado o patrocínio da Fundação 

Millenium, continuando as diligencias para angariar o restante valor do investimento com esta 

edição. 

 Prosseguiu com a inventariação e classificação do património da Irmandade e clarificação do 

mesmo junto da SCML. Informatização de inventário e cadastro. 

 Prosseguiu com as acções de localização, identificação e aquisição de património documental 

e artístico relacionado com a Irmandade e com São Roque. 

 Deu continuidade ao cadastro do património da Irmandade, divulgando as peças de maior 

valor artístico e /ou documental, através do sítio, artigos publicados em revistas da 

especialidade, conferências, etc. 

 Prosseguiu a preservação e restauro de peças e alfaias litúrgicas, paramentaria e outras 

tipologias do seu património, nomeadamente as túlipas e lanternas processionais, com recurso 

a mecenato. 

IV – ESPAÇO IRMANDADE 

 Manteve o Espaço de Artigos Religiosos da Irmandade, continuando a dotá-lo de novos 

artigos e a tentar criar alguns originais e exclusivos relativos a São Roque.  
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V- ATELIER E GUARDA-ROUPA  

 Guarda-Roupa – Durante o ano o “Serviço de Atelier e Guarda-Roupa” assumiu uma nova 

dinâmica e substancial aumento do volume de trabalho. A sua existência, nascida da execução 

do vestuário necessário à realização dos anuais Autos de Natal, estendeu-se agora à confecção 

de peças de vestuário para outras finalidades, quer para a Irmandade quer para empréstimo a 

Equipamentos Sociais e Serviços da Santa Casa e a Paróquias.  

Foram apoiados nomeadamente os C.D. Frei Miguel Contreiras, Santo Condestável, S 

Boaventura. B. da Flamenga, CAI Vistor Manuel, Anjos e, muito especialmente o Museu de 

São Roque, para recreação de momentos históricos da vida de São Roque e outros.  

Foram igualmente satisfeitas várias solicitações da Paróquia da Pena. 

 

 

 

VI– ADMINISTRATIVA 

 Deu continuidade às tarefas de apoio da área administrativa e de secretariado da Irmandade. 

 Introduziu o sistema biométrico para controlo de assiduidade dos seus colaboradores 

contratados. 

 Reforçou, o esforço de angariação de mecenato e donativos para financiamento de 

publicações, equipamentos e encargos com as actividades da Irmandade. 

 Manteve, estruturando de forma mais eficaz, o registo (em fotografia e filme) e o seu arquivo, 

das principais realizações e projectos da Irmandade, como arquivo histórico e banco de 

imagens. 
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A terminar: 

 Resumo relativo à execução do Plano de actividades de 2017 

O Plano de Actividades e Orçamento da Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa relativo 

ao ano de 2017 foi organizado agrupando os Projectos em três grupos, designados Projectos de 

Oração , Projectos de Informação e Projectos de Proximidade em harmonia com a organização do 

sitio da Irmandade. 

A taxa de cumprimento dos Projectos, conforme planeados e inicialmente previstos, foi muito 

elevada. As características dos projectos não aconselha uma quantificação do cumprimento dos 

projectos, já que como vimos referindo em anteriores relatórios, acabaria por não traduzir uma 

realidade efectiva, sem prejuízo de poderemos afirmar que mais uma vez foi muito elevado o grau de 

cumprimento. 

Seguindo o Relatório verificamos desvios em relação ao planeado, com alguns projectos a ficarem 

pelo caminho e alguns outros a serem considerados e executados sem que estivessem previstos. É a 

natural e salutar consequência do dinamismo com que o programa vem sendo realizado, ajustando-se 

às novas realidades e respondendo às solicitações dos Irmãos, Voluntários e Amigos da Irmandade 

que mais de perto acompanham a sua vida e apresentam sugestões de aditamentos e alterações. 

Com particular atenção foram sempre consideradas as indicações e sugestões recebidas a nível 

nacional ou diocesano, de caracter religioso ou civil. 

Durante o ano de 2017 realizaram o seu Compromisso, na Igreja de São Roque, em solene celebração 

7 novos Irmãos, a que se somaram outros 4 novos Irmãos da Comunidade do Rosmaninhal, que 

fizeram o seu Compromisso durante as Festas do Rosmaninhal. 

Estendendo-se para lá dos naturais limites da diocese de Lisboa, abarcando a florescente Comunidade 

do Rosmaninhal, a Irmandade recebeu ao longo do ano de 2017 um total de 11 novos Irmãos.  

 A Mesa Administrativa reuniu com regularidade, sempre com grande participação dos Irmãos 

Mesários, na base de reuniões semanais suspensas durante o mês de Agosto em que a Irmandade 

suspende actividades para férias e descanso dos seus Colaboradores Voluntários e Irmãos. 

 Situação financeira da Irmandade 

O exercício terminou com um Resultado Operacional Positivo de 9.014,03 € e um Resultado 

Líquido do Exercício Positivo de 9.013,94€ o qual se propõe que seja levado a Resultados 

Transitados. 

A evolução positiva verificada nos últimos anos e a correspondente favorável situação financeira 

permitem uma gestão mais tranquila, que não dispensa uma apertada vigilância do orçamento. Novas 

solicitações foram, e continuarão a ser, submetidas a um rigoroso escrutínio. 

Não obstante a atenção dispensada ao controlo das quotas em atraso e as melhorias verificadas na 

clarificação da situação, separando as efectivamente incobráveis por razões totalmente atendíveis 

daquelas que significam algum desleixo e menos respeito pelos deveres assumidos, verifica-se ainda 

um excessivo peso negativo sobre a situação financeira, que urge rectificar, atendendo de igual modo 

aos reparos que sobre o assunto têm vindo a ser feitos pelo Conselho Fiscal. 



19 

 

 Agradecimento à santa Casa e aos trabalhadores dos diversos Serviços 

A Mesa administrativa da Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa manifesta à Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa, à sua Mesa e em particular ao seu Provedor, Dr. Pedro Santana 

Lopes, o seu agradecimento pelo acolhimento concedido às solicitações e sugestões que houve 

oportunidade apresentar. 

No momento em que o Sr. Dr. Pedro Santana Lopes cessa funções, a Irmandade recorda agradecida 

os repetidos gestos de simpatia e a colaboração construtiva com que sempre foi apoiada no 

cumprimento da sua Missão e saúda a chegada do novo Provedor Dr. Edmundo Martinho. 

A Irmandade reconhece serem muitas as iniciativas cuja concretização só foi possível com o apoio 

da Santa Casa e a colaboração dos seus Serviços estando grata aos Serviços Centrais e aos 

Equipamentos, seus Responsáveis e Trabalhadores pela colaboração e partilha nessas iniciativas. 

A colaboração prestada e a forma como foi sempre concretizada são sinal de uma identidade de 

objectivos que registamos com muita alegaria e satisfação interior. 

 Agradecimento aos Trabalhadores e Voluntários da Irmandade 

A Mesa da Irmandade dirige um especial agradecimento aos Trabalhadores e Voluntários que prestam 

serviço na Irmandade, consciente que sem o seu esforço e generosa disponibilidade para executar as 

mais diversificadas tarefas, não teria sido possível concretizar muitas iniciativas e trabalhos que ao 

longo de todo o ano foram dando cumprimento ao exigente Plano de Actividades. 

 Agradecimento ao Senhor Reitor da Igreja de São Roque e Capelão Privativo da Santa 

Casa, A Mesa da Irmandade agradece ao Rev. Padre António Vaz Pinto s.j. a colaboração 

prestada e a forma como foram recebidas as propostas apresentadas pela Irmandade de diferentes 

iniciativas e actividades. 

 Pelos Irmãos falecidos 

A Mesa administrativa da Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa, os Irmãos e toda a 

Comunidade de São Roque, recorda com saudade todos os Irmãos que já partiram para o Pai, em 

particular aqueles que nos deixaram ao longo de 2017 e roga ao Senhor que os tenha na Luz da Sua 

Presença. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

Composição actual dos 

Órgãos Sociais da Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa 

eleitos para o Mandato - 2015/2018   

  Mesa da Assembleia Geral   

Presidente 

* António José de Castro Bagão Félix  

Primeiro Secretário  

* Rui Gentil de Portugal e Vasconcelos Fernandes 

Segundo Secretário  

* Maria Luísa Belo do Nascimento Osório de Castro 

  Mesa Administrativa 

Irmão-Provedor  

* Pedro António José Bracourt Pestana de Vasconcelos  

Irmão Primeiro Vice-Provedor 

* Mário do Nascimento Vieira Pinto Coelho  

Irmão Segundo Vice-Provedor  

* António Balcão Fernandes Reis  

Mesários 

* Elizabeth Teixeira Antunes Teixeira  

* Manuel Tomás Mateus da Silva Garcia 

* Custódio Joaquim Braz 

* António Pais Agostinho Homem 

* Isabel Maria dos Santos Ribeiro Gomes  

* António José Ravasco Bossa Dionísio 

* Ana Júlia da Silva e Sousa                

* Maria Adelaide Muge de Oliveira   

  

  Conselho Fiscal ou Definitório 

Presidente 

* Guilherme Waldemar Pereira de Oliveira Martins  

Vogal  
* Francisco d’Orey Manoel 

Vogal   
     * Victor Manuel Gaspar Santos   
Suplentes 
     * Alexandra Maria Rodrigues Batalha Pereira 
     * Sofia Maria Pissarra Mendonça Santos  
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Órgãos Consultivos da Irmandade da Misericórdia  

e de São Roque de Lisboa 

 

 
Conselho de Estratégia 

*Pedro António José Bracourt Pestana de Vasconcelos  

* António José de Castro Bagão Félix (por inerência, como Presidente Mesa Ass. Geral)   

* Guilherme Waldemar Pereira de Oliveira Martins (por inerência, como Presidente do Conselho Fiscal) 

* Francisco Luís Sarsfield Pereira Cabral 

* João Luís Alves César das Neves  

* José Maria Pedrosa d’Abreu Cardoso 

* Maria Odete Santos Ferreira  

* Rosa Maria Teixeira Pimenta Araújo 

* José Adriano Machado Souto de Moura  

 

Conselho Técnico 

- Acção Social 

* Maria Gabriela Figueiredo Guterres Barbosa Colen  

- Saúde 

* Ana Carmo Campos Reis Martinho Lopes 

* Mário Rui Domingues Lopes André  

- Educação 

* António Duarte Amaro 

- Justiça e Trabalho nas prisões  

* José da Mata Sousa Mendes  

- Jogos Sociais 

* Ana Paula Matos Barros 

 

Pela Mesa da Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa 

 

 

Irmão-Provedor 

Pedro Pestana de Vasconcelos 

Relatório de Actividades 

Aprovado em Reunião de Mesa 

Administrativa de 11.Abril.2018 
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RELATÓRIO DE CONTAS 

 

 

 

 

- do Exercício de 2017 - 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

 

 

 
 


