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SESSÃO SOLENE - 19.10.2018 

Discurso do Sr. Provedor 

Exmo. Senhor, Ministro do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social, Dr.º Vieira da Silva; 

Bispo Diocese da Guarda, D. Manuel Felício; Presidente Câmara Municipal de Manteigas, 

Esmeraldo Carvalhinho; Presidente Secretariado Nacional da UMP, Dr. Manuel de Lemos; 

Representante da Assembleia Municipal de Manteigas; Senhor Presidente Câmara Municipal de 

Fornos de Algodres; Sra. Vice-Presidente C.M. Manteigas; Srs. Vereadores e Presidentes de Junta de 

Freguesia; Entidades Civis e Religiosas; Pároco da Comunidade do Bom Pastor; Capelão da SCM 

Manteigas, Caríssimos Provedores: Seia, Gouveia, Fornos, Celorico Beira, Figueira Castelo Rodrigo, 

Sabugal, Trancoso, Meda, Almeida e Mesários presentes; Colegas Membros dos Órgãos sociais: 

Mesa da Assembleia, Conselho Fiscal e Administrativa; Órgãos da Comunicação Social presentes; 

Irmãs e Irmãos; Minhas Senhoras e Meus Senhores: 

Em nome da Mesa Administrativa, cumprimento V. Exas. 

A vossa presença, muito honra a Santa Casa de Misericórdia de Manteigas, neste ato solene 

comemorativo do nosso aniversário. 

O nosso profundo agradecimento a todos vós. 

Comemoramos neste dia, os 400 anos da nossa Instituição, porque o Sr. Dr. Carlos Dinis da Fonseca, 

homem do mais reconhecido mérito das Misericórdias Portuguesas, subscreve no seu estudo sobre a 

“História e Atualidade das Misericórdias” o dia 19.10.1618, como sendo a data da fundação da 

Santa Casa de Misericórdia de Manteigas, valendo-se de uma lista constante dos Arquivos da 

Direção Geral de Assistência, que então “tutelava”, como seu alto funcionário. 

Também o Sr. Dr. Manuel Ferreira da Silva, nosso conterrâneo e um apaixonado pelas Misericórdias 

Portuguesas fez questão de realçar aquela data, nos seus escritos “In Panorama do Tempo”, assim 

como o Sr. Dr. José David Lucas Batista, outro ilustre Manteiguense, pesquisador nato, admite 

também aquela data, no seu livro editado sobre a SCM de Manteigas. 
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O vasto programa comemorativo iniciou-se em Março, com vários eventos de índole religioso, 

incluindo uma exposição de arte sacra, que teve a participação empenhada da Comunidade do Bom 

Pastor, Agrupamentos de escuteiros, sacristães, sob a batuta do nosso pároco, Luís Miguel. 

A 19 de Junho do corrente ano demos início às obras de beneficiação da Igreja da Misericórdia e 

Casa Mortuária, já concluídas, graças à decisiva comparticipação financeira em 50% pela Secretaria 

de Estado da Administração Local. 

Ao senhor Secretário de Estado da Tutela, Dr. Carlos Miguel, que não pode estar hoje presente nesta 

sessão solene, como era seu desejo, mais uma vez o nosso Bem-haja. 

Também hoje foi celebrada a Eucaristia de ação de graças, presidida por Sua Exª Rerª D. Manuel, na 

Igreja da Misericordia, alusiva à efeméride. 

Seguiram-se durante o ano variadas atividades culturais públicas, com participação da Juntas de 

Freguesia de São Pedro e Santa Maria, das nossas duas Bandas centenárias, Música Velha e Música 

Nova, Ativa, Bombeiros Voluntários, entre outras coletividades, culminando o programa com esta 

sessão solene. 

Foi preocupação da Mesa Administrativa, promover a envolvência ativa das Instituições Religiosas e 

Civis mais representativas do concelho, porque uma das ameaças para a existência da Santa Casa é 

que, a comunidade que a serve e justifica, a reviva apenas como uma lembrança e não como uma 

organização com futuro próspero e sustentável, apelando desta forma também, às consciências, para 

o dever cívico e de cidadania. 

Discursar sobre a Misericórdia de Manteigas é relembrar as 14 Obras de Misericórdia, os Órgãos 

sociais, os Capelães, os Beneméritos, as sopas dos pobres, a roda do auspício, as doações, os legados 

pios, comum a todas as Misericórdia Portuguesas. 

Mas, também não podemos ignorar os apoios financeiros importantíssimos, em parcerias com o 

Estado, quer na área social, quer na saúde, aliviando desta forma também, a despesa pública, e 

garantindo assim o bem-estar, conforto e qualidade de vida aos cidadãos. 
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Contudo, o tempo da caridadezinha é já uma lembrança, até porque, as famílias e os utentes 

tornaram-se mais exigentes, ao que acresce o cumprimento rigoroso de uma legislação assaz 

vanguardista, no que concerne aos equipamentos sociais. 

Impõe-se pois, melhorar as condições das infraestruturas sociais, proporcionar melhores condições 

de vida, para se assegurar um envelhecimento ativo dos cidadãos, num ambiente de segurança física 

e afetiva, porque os utentes quando nos procuram, são cada vez mais portadores de doenças crónicas, 

com mais demências, que “provocam uma maior sobrecarga física e técnica dos trabalhadores e a 

exigir cuidada articulação entre cuidados sociais e de saúde”. 

Esta nova realidade, conhecida de todos nós, exige mais recursos financeiros e infelizmente ainda 

permanece o conceito no seio da comunidade de que, o Estado é que deve pagar tudo, porque se 

pagam impostos. 

Porém, o facto é que as Misericórdias sediadas no interior não conseguem atualizar, cabalmente, as 

mensalidades dos utentes, de forma a acompanhar o aumento dos custos, nomeadamente do pessoal, 

porque os rendimentos não são comparáveis com os do litoral e das grandes áreas urbanas, ao que se 

acresce ainda, o saldo das famílias incumpridoras que não estanca e também a muita dificuldade em 

aceder ao património dos devedores/ e ou familiares, quando existe. 

Parece-nos um assunto que nos deve fazer refletir, estudar e agir em conformidade.  

Estes factos, leva-nos para a sustentabilidade das Instituições, porque até na área da saúde já estamos 

a ser penalizados, nomeadamente nas unidades de cuidados continuados de longa duração e 

manutenção, onde já estamos a suportar custos acrescidos, como é o nosso caso, com doentes que 

deviam ser referenciados para outras tipologias da RNCC e dos provenientes do domicílio para 

descanso do cuidador, que acolhemos, sem qualquer histórico clínico. 

Não queremos deixar de fazer eco desta preocupante e premente questão, com a dos nossos dignos 

representantes na União das Misericórdias Portuguesas. 

Senhor Ministro, o primeiro objetivo dos Órgãos Sociais da nossa Santa Casa, é prevenir o futuro, 

requalificando as condições infraestruturais da ERPI, inaugurada em 14/11/1971 pelo, então Ministro 

das Corporações e Assistência, Dr. Baltazar Rebelo de Sousa, pai do nosso atual Presidente da 

República.  
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As instalações requerem uma melhoria da qualidade do ambiente interior, do conforto térmico, 

adaptando o edifício às necessidades dos Utentes, de forma a possibilitar o acesso a todos os 

cidadãos, independentemente das suas capacidade motoras, além de se cumprir a legislação atual, em 

vigor. 

Para se conseguir o objetivo são necessários cerca de dois milhões de euros, incluindo o Iva, tendo a 

SCMM já submetido uma candidatura ao Portugal 2020, mantendo-se em contato com a Banca e 

Fundos BEI, através dos programas PQCAPI e IFFRU, para ser assegurado o financiamento 

necessário para a boa execução do projeto de arquitetura já aprovado pela CMM. 

Temos a consciência plena que o Estado não pode nem deve pagar tudo, mas permita-nos, Senhor 

Ministro, a nossa ousadia para solicitar o seu apoio para este premente investimento, que se destina a 

um bem comum, onde impera uma gestão voluntaria desprendida de qualquer interesse material, e 

que aliviará a acrescida responsabilidade financeira junto da Banca, que poderá prolongar-se até aos 

vinte anos. 

Senhor Ministro, fazemos este apelo a V. Exa. neste dia muito feliz e singular para a nossa 

Instituição, porque hoje, também homenageamos e honramos todos os que nos precederam, 

exaltando, assim também, a História da Santa Casa de Misericórdia de Manteigas. 

Minhas Senhoras e meus Senhores, distintos convidados, resta-nos agradecer mais uma vez a vossa 

honrosa presença, ao Sr. Ministro Dr. Vieira da Silva, que ao estar connosco, enaltece todas as 

Misericórdias Portuguesas; ao D. Manuel e Dr. Manuel Lemos, porque sempre presentes nesta 

honrosa Missão, e ao Sr. Presidente da Câmara, Esmeraldo Carvalhinho, que nos acompanhou desde 

o início, sem reservas, nesta jornada comemorativa da nossa Instituição. 

A todos Vós, o nosso Bem Hajam. 

 

O Provedor 

(Joaquim Quaresma Domingos) 


