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Santa Casa: cinco séculos 
de profusa devoção social

“Misericórdia ou Santa Casa é, no 
mais genuíno sentido das pala-
vras, a casa ou espaço comum 
onde todos e cada um podem ‘dar 
e receber’  consoante as suas pos-
sibilidades  e necessidades”. 

As palavras são do Padre Vítor 
Melícias e bem podem condensar o 
espírito de missão que tem pauta-
do a Santa Casa da Misericórdia de 
Ponta Delgada (SCMPD), nos seus 
514 anos de existência. Sim, mais de 
cinco séculos de longevidade. 

Por essa razão, a instituição con-
ta com a particularidade de figu-
rar por entre as misericórdias mais 
antigas do país. Hoje, o seu patri-
mónio divide-se por cerca de doze 
unidades que atendem a centenas 
de utentes, mas nem sempre foi 
esta a abrangência da instituição. 

Pese embora o facto de a San-
ta Casa ter tido sempre a ambição 
de ampliar o seu campo de atua-

Das trinta camas do 
primeiro hospital de 
São Miguel, ao apoio 
direto a 600 utentes, 
percorra cinco séculos  
com a Misericórdia  
de Ponta Delgada

ção - em face das fragilidades so-
ciais que surgem no decurso dos 
tempos -, teve nos seus primeiros 
dias uma função marcadamente 
hospitalar. Com trinta camas e 
cinco enfermarias no seu come-
ço, o hospital  viria mais tarde a 
configurar-se como a principal 
unidade de saúde do arquipélago. 

Numa breve resenha histórica, 
recordamos que, em 1834, os cui-
dados de saúde desse primeiro es-
tabelecimento hospitalar da Mi-
sericórdia ponta-delgadense 
foram transferidos para o edifício 
do antigo Convento de São Fran-
cisco. Cedido à Misericórdia no  
reinado de D. Maria, o convento 
foi utilizado ainda antes de se edi-
ficar como Hospital de Ponta Del-
gada. 

O imponente edifício que ainda 
lá está, no Campo de São Francis-
co e com a mesma cor verde-água  
que  habituou os açorianos nas úl-
timas décadas, foi sucedido no seu 
papel central pelo Hospital do Di-
vino Espírito Santo, em 1998. 

 Contudo, o ‘velhinho’ hospital 
não esgotou funções e, nos dias 
que correm, dá  lugar à atual sede 
da SCMPD, que se constitui como 
uma espécie de centro nevrálgi-
co da Instituição Particular de So-
lidariedade Social.  É, sobretudo, 
a partir dali que se ramificam e se 

Edifício-sede da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada estende-se por dezoito mil metros quadrados  e está localizado no Campo de São Francisco

salientar que, entre a intenção de  
antever os problemas sociais ain-
da sem resposta padronizada, o 
compromisso passa por conti-
nuar a intervir junto das muitas 
pessoas que estão “abandonadas 
à sua sorte”, reerguendo-as ou 
acolhendo-as, mediante a faixa 
etária. 

Sintetizando, podemos ver uma 
missão desmultiplicar-se em di-
versas formas  de prestação de ser-
viços que  se propõem a abraçar 
as diferentes necessidades dos es-
calões etários e sociais da socie-
dade micaelense: desde a idade 
de colo, passando pela juventude 
e idade adulta, até às idades mais 
avançadas. 

Numa perspetiva global, o de-
sempenho da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Ponta Delgada faz-
se por intermédio das três 
unidades diferenciadas do Cen-
tro de Cuidados Continuados , 
das suas duas creches, da MEP 
- Escola Profissional da SCMPD, 
do Lar de Idosos da Levada  e do 
Serviço de Apoio Domiciliário, 
‘Casa Minha - SAD. 

A instituição reúne atualmen-
te 210 trabalhadores e o número 
de beneficiários das valências da 
instituição ronda os 600. Isto, cla-
ro, se não forem considerados os 
elementos mais próximos do agre-
gado familiar, que, atendendo às 
características técnicas do apoio, 
são também beneficiados.  Por 
exemplo, a valência ‘Valor Acres-
centado Social’ - que atua junto de 
jovens numa filosofia pedagógica 
que se estende igualmente à fa-
mília – permitiu uma intervenção 
em milhares de utentes, ao lon-
go dos últimos sete anos . � 

Misericórdias 
açorianas entre 
as mais antigas
Os primeiros dias da Santa Casa 
da Misericórdia remontam já ao 
final do século XV em Portugal. A 
particularidade das que se edifi-
caram na Região é que constam 
por entre as com maior longevi-
dade da instituição. 
A mais antiga dos Açores é justa-
mente a de Ponta Delgada. Pou-
cos anos depois surgiriam as de 
Angra do Heroísmo  e da cidade 
da Horta (estima-se que  também 
entre 1 e 1). 
A instituição foi fundada em Lis-
boa pela Rainha D. Leonor, viúva 
de D. João II, em plena época da 
expansão marítima portuguesa, 
com o objetivo de servir os mais 
necessitados. 
O espírito de missão da Misericór-
dia de Lisboa rapidamente se pro-
pagou a outras ‘geografias’ do país, 
tendo a instituição adotado a ima-
gem de Nossa Senhora da Miseri-
córdia como símbolo identificador.

coordenam as várias áreas de in-
tervenção que compõem a atual 
Santa Casa.  

Na verdade, no período a que os 
respetivos responsáveis designam 
‘de fase pós hospital’, a Misericór-
dia, ao mesmo tempo que man-
teve alguma atividade na área dos 
cuidados continuados, alargou o 
seu campo de atuação ao ensino 

de crianças e dos mais jovens, ao 
acolhimento residencial de ido-
sos e ao apoio domiciliário. 

Estas ‘novas’ respostas sociais 
são assumidas pelas valências da 
Santa Casa, todas elas sustenta-
das por uma lógica que pretende 
ir além do mero assistencialismo.  

Quem prossegue este legado 
de cinco séculos, faz questão de 

Instituição empenhada em ir além do simples assistencialismo 
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“Nós não somos 
uma instituição rica, 
somos sim uma rica 
instituição”

Ocupa desde abril de 2009 o lugar de 
provedor de uma das misericórdias mais 
antigas do país. O que tem sido marca na 
instituição nestes últimos oito anos em 
que a lidera? 

Trabalho. Durante esse período de tem-
po foi preciso desenvolver muito traba-
lho...O chamado ‘trabalho invisível’. Tive-
mos de dotar a instituição de instrumentos 
que não detinha, tivemos de apostar na for-
mação dos recursos humanos, reestruturar 
as redes e a própria comunicação interna. 
Essencialmente, dedicamo-nos à redefi-
nição do que já existia, alargando o nosso 
campo de atuação à juventude e à infância...  

A instituição cresceu, portanto. Qual 
é, então hoje, o seu património e de que 
forma é feita a sua gestão? 

O património físico é vasto, com cerca de 
doze unidades. Nós seguimos duas linhas 
de orientação: uma que diz respeito à nos-
sa atividade social e outra instrumental. 
Chamamo-la instrumental porque não é o 
foco principal da Santa Casa, mas é de ex-
trema importância. É com ela que gerimos 
o património e procuramos criar recursos 
complementares que possam auxiliar os 
custos e o funcionamento das atividades de 
apoio social. A lógica instrumental da ins-
tituição já fez reorganizar os serviços, criou 
regulamentos e normas procedimentais e 
descentralizou decisões para agilizar os pro-
cessos e racionalizar a administração... 

...É difícil a gestão financeira de tan-
tas unidades e serviços? 

É desafiante e é difícil. Nós não dispomos 
de muitos recursos humanos.  Os recursos 
humanos por vezes são insuficientes por-
que há funções que exigem um grau de for-
mação especifico. Para as funções de ges-
tão global da instituição, administrativa e 
de planeamento restam de facto muito pou-
cos elementos... 

...O que está a ditar essa insuficiência? 
 Infelizmente, a par de alguma insufi-

ciência que continua a verificar-se nos acor-
dos de financiamento com o Governo Re-
gional, cujos valores se situam abaixo dos 
custos efetivos, está o facto de uma grande 
fatia do nosso património financeiro es-
tar sustentado numa participação do capi-
tal social do Novo Banco nos Açores, um 
ativo muito importante mas que significou 
uma perda de receitas  nos últimos cinco 
anos e que nos está a causar dificuldades... 

Provedor desmonta o universo da Santa Casa, dando conta dos projetos e dificuldades entre mãos 

...O processo da venda do Novo Banco 
está a gerar apreensão? 

Nós estamos muito tranquilos relativa-
mente à situação do Novo Banco nos Aço-
res. É uma sociedade comercial e uma ins-
tituição financeira totalmente independente, 
que apresenta excelentes indicadores. O que 
nos preocupa é, de facto, alguma incerteza 
quanto aos futuros ‘companheiros’ nesta so-
ciedade. O sócio maioritário era o Novo Ban-
co, agora a incerteza quanto à postura do 
novo sócio causa alguma intranquilidade. 
Tal como o facto de, em cinco anos conse-
cutivos, não ter existido a distribuição dos 
dividendos. Isto representa uma ausência 
de centenas e centenas de milhares de euros. 

Que impactos é que esses constrangi-
mentos podem ter ao nível da área da 
saúde? 

A área da saúde, como se constata à es-
cala mundial, é deficitária. Naturalmente 
que nós, como entidade privada, não temos 
a capacidade nem os meios para gerir dé-
fice. Entendemos que a maior parte dos ser-
viços  de saúde têm um interesse público e, 
portanto, o seu custo deve ser assumido 
numa base quase efetiva por quem defen-
de à primeira linha o interesse público. Até 
porque, se assim for, as misericórdias (e ou-
tras Instituições Particulares de Solidarie-
dade Social) terão mais meios para atacar  
outras fragilidades sociais. 

Ainda assim, vieram boas notícias do 
Governo Regional,  permitindo o au-
mento de doze camas na Unidade de Cui-
dados  Continuados. Isto é também fru-
to do esforço financeiro que foi 
recentemente aplicado nesta valência? 

Sim, mas quero esclarecer que o inves-
timento foi feito pela Santa Casa. Este in-

vestimento avultado não pode ficar reser-
vado a nós. Estamos a falar de centenas de 
milhares de euros (...) Temos tido uma boa 
relação com o Governo Regional, mas, de 
facto, não temos tido respostas céleres do 
ponto de vista de apoio ao financiamento. 
Acabamos por fazer nós o investimento e a 
boa notícia, também, é que temos hoje um 
serviço que está dotado de boa funciona-
lidade e condições.  

Essa necessidade explícita de finan-
ciamento parece contrastar com a ideia 
gereneralizada de que a Misericórdia de 
Ponta Delgada é uma instituição rica... 
 ...Há uma ideia muito errada a esse nível.  
Nós não somos uma instituição rica, somos 
sim uma rica instituição, face aos objetivos 
a que nos propomos e aos desafios que são 
precisos ultrapassar para os atingir.  É pre-
ciso perceber-se que ter património não é  
mesma coisa que ter dinheiro ou rendi-
mento. Os bens imóveis necessitam de ma-
nutenção, de investimento...Claro que po-
dem também gerar rendimentos (e é isso 
que procuramos fazer), mas nem sempre é 
possível. Aqui, temos dezoito mil metros 
quadrados de área, onde durante anos exis-
tiram obras e mais obras de adaptação ao 
hospital sem planeamento. Por isso sem-
pre que temos oportunidade pedimos o 
apoio do Governo Regional, que nos ouviu 
em algumas questões, mas não nos deu tan-
ta atenção no que concerne aos Cuidados 
Continuados e Lares, até agora.  Mas de-
positamos esperança no futuro próximo. 

Tendo, ao longo dos seus 514 anos, tido 
um olhar atento e um papel ativo face às 
fragilidades do tecido social, deixamos 
a seguinte pergunta: Ponta Delgada ain-

da tem muitas feridas sociais para sarar? 
Ponta Delgada é um concelho grande e 

com muitas dificuldades sociais. Sentimos 
nos contactos que fazemos alguma pobre-
za envergonhada. Pese embora constatar-
mos também alguns sinais positivos e de 
melhoria no tecido social, julgamos perti-
nente ter um outro olhar sobre o atual pa-
radigma social. É preciso reavaliarem-se as 
necessidades...Também elas mudam e evo-
luem. Além disso, era importante proce-
der-se a uma reestruturação dos agentes 
no campo. Notamos  sobreposição de ser-
viços em algumas áreas.  

Que objetivos estão ainda por cumprir? 
  Um dos grandes objetivos passa pela con-

cretização de um projeto que partilhamos 
com a Associação APRODAZ e com a 
CCIPD que pretende unir as respetivas Es-
colas Profissionais, com a particularidade  
- para nós muito significativa - de as jun-
tar no nosso edifício principal. Concluimos, 
agora, um projeto empresarial de economia 
social com a abertura do restaurante Boti-
ca e estamos entusiasmados com essa ati-
vidade e a procurar desenvolvê-la. Ao nível 
da área patrimonial, esperamos que se con-
clua o processo do Novo Banco da melhor 
forma possível e que se possa, com a maior 
rapidez, aceder aos rendimentos a que San-
ta Casa tem direito para a prossecução dos 
seus fins sociais. Vamos também lançar, em 
breve, a nova creche  ‘A Joaninha’, reforçando 
a nossa estratégia de apoio aos mais novos. 
Entretanto, almejamos alcançar o equili-
brio financeiro. Não estamos à procura de 
lucro, mas queremos assegurar a nossa sus-
tentabilidade, mantendo as valências que 
temos e, se possível, ampliá-las.� 

“É preciso ter um novo olhar 
sobre o paradigma social. É 
preciso reavaliarem-se as 
necessidades...Também elas 
mudam e evoluem 

Entrevista
José Francisco Silva, provedor da Misericórdia de Ponta 
Delgada, passa em revista os principais desafios da 
instituição e lança os objetivos em perspetiva  para o futuro
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Valências sociais já estenderam  
a mão a milhares de utentes

Valor Acrescentado Social 
A valência Valor Acrescentado So-
cial (VAS), criada em 2010 e des-
envolvida em parceria com mais 
de uma dezena de entidades, tra-
balha com jovens em risco de 
marginalização ao abrigo do Pro-
grama Escolhas e a partir do Pro-
jeto Renascer. 

O Renascer atua junto de crian-
ças e jovens com idades com-
preendidas entre os seis e os 24 
anos, visando criar condições para 
a progressão escolar através de um 
trabalho de intervenção ao nível da 
educação não formal, da formação 
profissional  e empregabilidade, da 
dinamização comunitária, bem 
como da inclusão digital e em-
preendedorismo.  

Nos últimos anos, esta valên-

cia abrangeu cerca de 700 jovens 
e mais de quatro mil pessoas, ten-
do em conta que o seu campo de 
intervenção estende-se também 
aos agregados familiares. 

 
 ‘A Pequenada’ e ‘O Regaço’ 
Estas são as duas creches da San-
ta Casa e recebem crianças dos 4 
meses aos três anos de idade. A pri-
meira, a contar atualmente com 
41 crianças, está situada na área 
contígua ao antigo Hospital de 
Ponta Delgada e a segunda, com 
35, pode ser encontrada no Cami-
nho da Levada, na Fajã de Cima. 

A caminho vem a terceira cre-
che da instituição, ‘A Joaninha’,  e 
terá capacidade para receber 42 
crianças. 
 
Centro de Cuidados  
Continuados   
Desenvolve um conjunto de in-
tervenções de saúde e de apoio so-
cial a pessoas que, independente-
mente da idade, se encontram em 
situação de dependência.  

O Centro integra a Rede de Cui-
dados Continuados desde o dia 1 
de agosto de agosto de 2015, dis-
ponibilizando  38  camas, ao nível 
dos cuidados de longa duração, e 

Valência Valor Acrescentado Social (VAS)  trabalha com jovens num contexto intergeracional

A Loja do Mestre André 
 A Loja do Mestre André é um es-
tabelecimento comercial que ven-
de roupas e bens de segunda mão, 
assim como têxteis (na sua maio-
ria confecionados na própria loja). 

O estabelecimento está loca-
lizado no edifício principal da 
Misericórdia e pretende trazer 
novas soluções financeiras, fa-
zendo face aos custos das valên-
cias desta Santa Casa. 

 
Restaurante ‘A Botica’ 
‘A Botica’ é a mais recente apos-
ta da SCMPD e recebe a desina-
ção que em tempos idos se dava 
às farmácias. 

O restaurante tem entrada pela 
antiga rua da Vila Nova e funcio-
na, por agora, de segunda a sába-
do com serviço de pequeno-al-
moço e almoço.  A antiga cozinha 
do hospital de Ponta Delgada 
transformou-se num espaço úni-
co que recupera o  mobiliário das 
antigas farmácias.  

As refeições poderão ser feitas no 
local ou levadas para casa em re-
gime take-away. À semelhança da  
Loja do Mestre André, também o 
restaurante está enquadrado numa 
estratégia de rentabilização. � 

12  para os de média duração e rea-
bilitação.  

 
Lares da Levada  
e de São Francisco 
Estas estruturas de acolhimento 
destinam-se ao internamento 
temporário ou permanente de 
idosos com alguma autonomia, 
mas que, por razões de natureza 
diversa, não têm condições para 
permanecerem na sua residência. 

Neste momento, o Lar da Le-
vada trabalha com 69 utentes e 
o de São Francisco com 14 uten-
tes, a sua total capacidade.   

A par dos Cuidados Continua-
dos, também os utentes dos lares 
beneficiam de serviços de assis-
tência médica e enfermagem, de  
terapia ocupacional, atividades 
de convívio e lazer, assim como da 
prescrição, administração de fár-
macos e apoio psicossocial. 

 
‘A Casa Minha’ - SAD  
Este Serviço de Apoio Domici-
liário (SAD) da Santa Casa da 
Misericórdia de Ponta Delga-
da (SCMPD) presta cuidados 
individualizados e personaliza-
dos a utentes que não conse-
guem satisfazer as suas neces-

Escola Profissional conta com 1 alunos

Santa Casa tem hoje duas creches, mas em breve terá três

Milhares de pessoas 
de Ponta Delgada já 
puderam beneficiar 
das diversas áreas de 
intervenção social da 
Santa Casa. Conheça 
as respetivas valências

sidades básicas ou as atividades 
quotidianas. 

‘A Casa Minha’ cobre todo o 
concelho de Ponta Delgada e os 
seus serviços vão desde a higiene 
pessoal e alimentação, a peque-
nas reparações no domicílio. 

Em 2016, esta valência acom-
panhou 38 pessoas, o que signifi-
cou um aumento de nove casos, 
por comparação ao ano anterior. 

Um estudo feito à população 
auxiliada deu a conhecer que a fai-
xa etária dos utentes encontra-
va-se entre os 58 e os 95 anos de 
idade e que apenas seis casos não 
contavam com suporte familiar. 

 
MEP - Escola Profissional  
A MEP - Escola Profissional da 
SCMPD está  a trabalhar com um 
universo de 190 alunos, divididos 
por seis cursos profissionais e por 
outros dois do programa Reativar. 

Esta estrutura de ensino, que 
vai ampliar a oferta formativa no 
próximo ano letivo, visa dotar os 
seus alunos de competências  para 
enfrentar as exigências do mun-
do profissional. Cerca de 80 por 
cento dos finalistas foram acolhi-
dos pelo mercado de trabalho nos 
últimos anos.  


	01_SANTA CASA
	02_SANTA CASA
	03_SANTA CASA
	04_SANTA CASA

